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Efter en lång och fin sensommar så har hösten kommit med besked och nu verkar även 

vintern ha kommit. Bilden ovan är ifrån början av oktober. Nu är det snö i Stockholm, 

men vi får se hur länge det varar. Här kommer en allmän uppdatering kring en del av det 

arbete som vi bedriver. 

Neurologiveckan 

Nu har vi fullt fokus på kommande Neurologiveckan "På spaning in i framtiden" den 8-12 

maj 2017 i Göteborg. Det är aktivitet både inom vår organisationskommitté och lokalt i 

Göteborg. Det kommer liksom de två tidigare veckorna i Umeå respektive Örebro att bli 

en fullmatad vecka. Det blir ett lokalt program liksom specialistsällskapens mycket 

uppskattade halvdagar, totalt fyra dagars program från tisdag till fredag. Fokus i år blir 

givetvis angelägna ämnen ifrån de enskilda sällskapen och där vi alla får ta del av 

givande föredrag, visst fokus kommer också att vara på bakjourskunskaper och det blir 

också en liten spaning in i framtiden. Dessutom blir det en halvdag på måndagen för ST 

med hjärntumörer som tema, ett ämne som vi tror ska tilltala många ur ett 

utbildningsperspektiv. Den lokala arrangören planerar också in ett par parallella program 

och det sociala programmet ser också mycket lovande ut. Lokalen blir Lindholmen 

konferens med vattnet inpå husknuten och i bästa fall kan Göteborg visa sig från sin 

vackraste sida även vädermässigt. Sammantaget så är detta en vecka som du inte bör 

missa!  

 

Vi kommer också att ha en ny hemsida för veckan - www.neurologiveckan.se. Där 

kommer program och praktisk information att framöver att finnas tillgänglig, med 



uppdateringar allteftersom. Vi hoppas och tror att den här nya sidan kan vara till hjälp 

och nytta för alla deltagare. Inom kort går också inbjudan ut till sponsorer. Jag kan också 

redan nu informera er om att Lund har tackat ja till att vara arrangör för veckan år 2018! 

  

SNFs hemsida 

Vår ordinarie hemsida, under senare år betydligt uppdaterad, finns kvar som vanligt och 

där finns fortsatt information som rör vår förening, vårt arbete samt annan relevant 

information såsom exempelvis möten och kongresser. Vi har också diskuterat att ha en 

chattfunktion, och det pågår arbete med en sådan. Detta för att stimulera kontakt mellan 

medlemmar på ett smidigt sätt. Ytterligare information avseende den här funktionen 

hoppas vi kunna erbjuda på hemsidan framöver. 

Ny adjungerad styrelsemedlem 

Styrelsen har fått ett nytt tillskott i form av Per Svenningsson. Han tar över uppdraget 

efter Claes Martin som adjungerad styrelsemedlem för Svenska Neuroregister och vi ser 

det som en stor tillgång. Per är professor i neurologi, verksam kliniker och bedriver 

omfattande Parkinsonforskning.  

 

Strategiska frågor 

I våras hade vi en del strategiska frågor som upplevdes som angelägna av många. Vi 

arbetar aktivt vidare med dessa.   

 

Stroke bör skötas av neurologer eftersom man med neurologisk utbildning har lättare att 

tolka de neurologiska symptomen vid stroke. Det har nu föreslagits att man i nya ICD-11 

ska flytta cerebrovaskulära sjukdomar till vaskulära sjukdomar, något som många 

upplever som helt felaktigt. Orsaken må vara vaskulär men symptomen och 

konsekvenserna är onekligen neurologiska. Med snabb korrekt diagnostik kan vi idag 

verkligen göra nytta! Ett flertal protester har skickats in, inte minst en i Lancet, där bla 

professor Bo Norrving var medförfattare. Vi har också som förening skickat in en protest 

till WHO, liksom många andra av de neurologiska sällskapen i Europa.  

 

Vi uppfattade under de strategiska förhandlingarna under årsmötet att de som deltog 

önskar att vi som förening ska stödja en utveckling mot en mera självständig neurologi-

specialitet i Sverige. Neurologi är ju en basspecialitet och det är knepigt att den ofta 

ligger under en annan basspecialitet, dvs internmedicin. Bland annat diskuterades om vi 

ifrån föreningens sida kan genomföra någon mera central aktivitet. För att skapa oss en 

bredare bild av hur det ser ut i landet och hur ni som jobbar ute i de olika 

verksamheterna ser på denna fråga så skickas det i dagarna ut en webenkät till olika 



enheter i landet. Hoppas att ni har möjlighet att diskutera dessa frågor internt i er 

verksamhet. SNF har som sin huvudsakliga uppgift att företräda svensk neurologi i hela 

landet och vi ska driva frågor som är angelägna för många av oss samt är till nytta för 

våra patienter.  

 Kartläggningen av hur ST-läkarna upplevde sin utbildning visade att ST-

utbildningsfrågan på flera sätt hänger ihop med frågan ovan, dvs att det kan vara 

problematiskt ur utbildningssynpunkt att administrativt sortera under an annan 

specialitet. Vår uppgift som förening är att försöka ha en överblick så att ST-utbildningen 

blir så likvärdig som möjligt över landet.  

 

Utbildningsfrågor 

Det är ett högt söktryck på många SK-kurser för blivande neurologer i landet. Det finns 

också flera ämnen där formella kurser inom vår specialitet saknas. Det råder vidare en 

oklarhet beträffande hur dessa SK-kurser kan finansieras och vi driver den frågan 

gentemot Socialstyrelsen. Vidare kan meddelas att datum för nästa års 

specialistexamen är klart, se detaljer och anmälan på vår hemsida.  

 ST-utskottet arbetar vidare med frågor och aktuella ämnen rörande 

specialistutbildningen i neurologi. Vi kommer nu också att ha en ST-representant inom 

det ganska nystartade organet EAN Resident and Research Fellow Section. Syftet är att 

vara ett forum för samarbete mellan yngre läkare under utbildning i neurologi på en 

internationell nivå. Representant inom detta forum har diskuterats inom ST-utskottet och 

Eleftheria Papaspyridakou som är ST-läkare i Falun har nominerats och accepterat den 

posten.  

 Vetenskaplig aktivitet hos neurologer 

Vi tror att den vetenskapliga aktiviteten är förhållandevis stor hos landets neurologer och 

ST-läkare, åtminstone i relation till andra specialiteter. Neurologi som specialitet är ju i 

hög grad lokaliserad till universitetsklinikerna, även om vi nu växer i hela landet. 

Vetenskaplig aktivitet bör förstås gynna både specialiteten och våra patienter. För att få 

en närmare kartläggning av den vetenskapliga aktiviteten hos landets neurologer och 

ST-läkare i neurologi så kommer en förfrågan att gå ut till ett antal kliniker, 

universitetsklinikerna i första hand.   

 

Övrigt aktuellt 

Remisser fortsätter att komma in kontinuerligt, här kommenteras endast ett axplock. 

Etikutskottet i form av Hans Naver gör bland andra ett gediget arbete här. Vi har bland 



annat uttryckt vårt stöd med det nya förslaget till ändringar av TLV:s allmänna råd om 

ekonomiska utvärderingar. Med den nya ändringen så kan jämförelsealternativen 

utgöras av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna, läkemedel som har en 

annan behandlingsindikation samt icke-farmakologisk behandling. Vi har också 

kommenterat förslaget på den nya regionsindelningen i landet där vi i stort stödjer 

förslaget, men att närhetsprincipen bör tillämpas och upparbetade kontakter i möjligaste 

mån bevaras så att nuvarande universitetssjukhus fortsättningsvis får tillräckligt med 

patientunderlag. Det har också kommit ett förslag på Nationellt uppdrag smärta och 

detta skall utgöra underlag vid ställningstagande till formerande av ett nationellt 

programråd för smärta. Vi har här lämnat synpunkter på att huvudvärk inte är tillräckligt 

uppmärksammat i detta arbete, det är ett ofta försummat område i smärtsammanhang.  

 Vi ser fram emot slutversionen av de nya riktlinjerna för MS och Parkinson. Mycket 

arbete ligger bakom dessa nya riktlinjer och flera riktlinjer står på tur. Vi hoppas och tror 

att det ska bidraga till en mera jämlik vård. Diskussion och debatt kring hur vi framöver 

ska kunna implementera all ny kunskap i verksamheterna blir fokus på Neurologidagen 

den 2 december som anordnas av Dagens Medicin. SNF är representerade denna dag 

med vice ordförande Jan Linder och deltar i panelen.  

 Neuroförbundets ”Neurorapporten 2016 Patienten och neuroteam” kom ut i slutet av 

september och den bygger på Neuroförbundets egen medlemsenkät och den 

kartläggning som vi inom SNF har utfört avseende neuroenheter i landet. Tillsammans 

med vårt eget arbete och ambitionen att bli en större specialitet med fler neuroenheter 

så hoppas vi att denna skrift medverkar till att det blir fortsatt synligt att vi behöver bli 

fler, få mera utrymme i hela landet och möjlighet att arbeta mera självständigt inom 

specialiteten. Allt fler neurologiska sjukdomar kan ju idag behandlas effektivt, så det är 

ju uppenbart att behovet av neurologisk expertis ökar.  

 Avslutningsvis, som jag skrev i förra nyhetsbrevet så är din åsikt och röst är viktig. Kom 

gärna med åsikter, förslag och funderingar kring vårt arbete.  

  

Även om dagarna nu blir allt längre så går neurologin går mot ljusare tider!  

  

 

  Christina Sjöstrand, ordförande SNF 

 


