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Nu kommer snart våren! Vi går verkligen mot ljusare dagar och det är härligt! 

Årstiden stämmer väl överens med vår text på hemsidan – Neurologin går mot 

ljusare tider! Ovan finns en bild på ett iriserande nästan hjärtformat moln som jag 

tog med mobilen genom fönsterrutan från bilen på nyårsafton i Jämtland, men det 

känns faktiskt längesedan nu. Här kommer ett axplock av information och 

nyheter: 

Neurologiveckan: Vi fortsätter med förberedelserna inför Neurologiveckan den 8-12 

maj i Göteborg och hoppas förstås att ni har anmält er. Om ni inte redan har gjort det så 

är det hög tid nu eftersom man får ett lägre pris om man anmäler sig före den 15:e mars, 

notera datumet! Programmet ligger fint och färdigt på www.neurologiveckan.se, det blir 

liksom tidigare år ett späckat program med varierande inslag ifrån de olika sällskapen 

samt den lokala arrangören. Morgon- och kvällsaktiviteter finns också med i 

programmet, t.ex så kan man äta frukost på Ostindiefararen Göteborg! 

Strategiska frågor: I slutet av januari hade styrelsen ett heldagsmöte där vi hanterade 

ett antal sedvanliga frågor och ärenden, men också en del frågor av mera specifik 

karaktär. Det strategiska arbetet avseende kartläggning av organisationen kring 

verksamma neurologer i landet kommer bland annat att presenteras under 

Neurologiveckan. Som tidigare informerats så kommer vi också under året att göra en 

kartläggning avseende akademisk aktivitet hos neurologer i landet. En enkät kommer att 

skickas ut av vetenskaplig sekreterare Karin Wirdefeldt, så håll utkik efter denna.  

http://www.neurologiveckan.se/


Sluten Facebook-grupp för medlemmar: Under nyheter på hemsidan finns information 

om vårt senaste initiativ; en sluten Facebook-grupp för föreningens medlemmar. Per-

David Alm har ju arbetat hårt för att få till stånd en resebyråfunktion på hemsidan, men 

det blev svåradministrerat och tungrott. Likaså försökte vi få till en chatt-funktion, men 

även det var otympligt och knöligt. Så till slut insåg vi att det är onödigt att krångla till 

saker, det blev en Facebook-grupp till slut.  

Tanken är att man kan söka kontakt med andra medlemmar i SNF t.ex. inför en 

kongressresor för samordning av resor och boende för den som så önskar. Du hittar den 

som Svenska Neurologföreningen, ansök om medlemskap.  

ICD-koder: Det har kommit ett initiativ ifrån Narkolepsi-kollegor i landet, man har önskat 

en ändring av ICD-kodningen för narkolepsi. Passar därför här på att informera om att 

ev. förslag på ändringar avseende kodning kan anmälas till Socialstyrelsen senast den 

31/12 för att kunna effektueras den 1/1 ett år senare. Socialstyrelsen har också som 

krav att aktuell specialistförening stödjer förslaget. Just nu finns det en del oklarheter i 

just narkolepsi-ärendet, och processen sker inte i en handvändning, men det kan vara 

bra att veta att det går att påverka!  

ALS-experter uttalar sig om alternativa behandlingar vid ALS: Skandinaviens ALS-

experter har skrivit ett gemensamt brev som informerar om olika former av ALS-

behandlingar till patienter med ALS, deras anhöriga och patientföreningarna. Många av 

de ”behandlingar” som erbjuds på internet/sociala medier rör läkemedel i tidigt skede av 

en vetenskaplig utvärderingsprocess. Här beskrivs ingående olika aktuella preparat och 

det är förstås mycket värdefull information som ges. Brevet finns länkat på SNFs 

hemsida under nyheter i högerspalten.  

Orosmoln på registerhimlen: Ordvalet är Neuroregisters registerhållare professor Jan 

Hillerts och detta med anledning av att regeringens satsning på kvalitetsregister under 

åren 2012-2017 är över och finansieringssystemet med stort statsanslag ska ersättas. 

Det finns en oro för att ”folkrörelsen” av ”eldsjälar” som tagit fram de drygt 100 

kvalitetsregistren kommer att ersättas av ökat inflytande från SKL, eftersom SKL kan 

tänkas bli finansiär. En grupp ifrån SNF kommer att titta tillsammans på detta med 

Neuroregister. Vi måste fortsätta värna registren så att de används på ett vettigt sätt för 

alla och genererar nytta.  

Ett läkarliv – i skuggan av två världskrig: Karl Ekbom, välkänd neurolog, som jag 

också personligen har haft förmånen att få ha som klinisk handledare under min ST, har 

ju tillsammans med sina bröder tillsett att deras far Karl-Axel Ekboms biografi postumt 

har givits ut på Läkartidningen förlag. Jag kommer inte att recensera boken här och nu, 

men det är intressant läsning fylld av anekdoter, platser och kända läkarnamn. Skriven 

på 70-talet med tillbakablick över seklet så ger den verkligen perspektiv på många sätt, 



bl.a. på läkarrollen över tid och neurologin som specialitet, det är en ung specialitet. Här 

är text ifrån sidan 223 och därtill litet SNF-historik: ”Neurologin har också tillkommit på 

några länssjukhus men utbyggnaden av specialiteten neurologi är ännu inte avslutad. 

Den kan inte betraktas som mer än halvfärdig, men det är ändå en vacker expansion 

som skett under de sista decennierna. Även om de neurologiska patienterna i Sverige 

aldrig liksom i Tyskland legat på psykiatriska avdelningar utan på de invärtesmedicinska, 

så var neurologin länge förenad med psykiatri i Svenska Läkarsällskapets sektion för 

psykiatri och neurologi. De relativt fåtaliga neurologerna kunde i omröstningar inte göra 

sig gällande mot de talrika psykiatrikerna, och därför bildades mot slutet av 1930-talet 

Svensk Neurologisk Förening. Initiativtagare till denna förening var Nils Antoni, men den 

första ordföranden var Gotthard Söderbergh och det första sammanträdet hölls i 

Göteborg.” 

En vacker expansion av neurologin sker fortfarande och snart ses vi förhoppningsvis i 

Göteborg! 
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