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Svenska Neurologföreningen presenterar stolt

Neurologikartan!
Vi vill med detta nyhetsbrev uppmärksamma er på att vi på hemsidan nu har lagt upp
slutresultatet av en stor kartläggning av neurologresurserna i Sverige, ett arbete som till
största delen kan signeras Pierre de Flon i Östersund - Neurologikartan. En stor eloge till
dig för detta viktiga arbete, Pierre! Uppgifterna har han fått in genom att många av er har
svarat på en enkel enkät som han skickat ut och det är vår målsättning att uppdatera
neurologikartan på detta vis årligen inför Neurologiveckan. Det är ett sätt att lyfta denna
viktiga från med hjälp av fakta om hur verkligheten ser ut, vi tror att det är bättre än att
enbart ha visioner men utan att veta hur verkligheten ser ut respektive hur den utvecklar
sig.

Bakgrunden är att SNF sedan länge har arbetet för att personer med kroniska
neurologiska sjukdomar skall ha rätt till regelbunden kontakt med en neurolog som
dessutom skall befinna sig i ett sammanhang av ett större team som kan hantera alla de
komplexa symptom som kroniskt neurologiska sjukdomar kan leda till. Vi har även i SNF
betonat vikten av att dessa neurologienheter skall vara så välbemannade med heltids

neurologtjänster och ha en pågående utbildning av ST-läkare i neurologi att den blir en
stabil verksamhet som inte sviktar om enstaka personer skulle sluta arbeta där av någon
anledning. Dessutom vill vi trycka på nödvändigheten av att ha neurologiprofilerade
sjuksköterskor och ett team som representerar andra hälsoprofessioner för att man skall
uppfylla alla SNF:s kriterier för att benämnas ”fullskalig” Neurologienhet i det här
sammanhanget.

SNF´s kriterier för Neurologienheter ser därför ut som nedanstående:
-minst 4 heltidstjänster specialist
-minst 2 heltidstjänster ST neurologi
-minst 3 heltidstjänster neurosköterska
-tillgång till neuroteam

Vi anser att det är rimligt att varje landsting ska kunna erbjuda sina invånare åtminstone
en fullskalig Neurologienhet som uppfyller alla fyra kriterier för att säkerställa att det finns
ett kompetenscentrum inom varje landsting som sedan kan samverka på olika sätt
gentemot sina kringliggande sjukhus, där finns det många sätt som kan fungera bra.
Som ni kan se på kartan så är Neurologienheter relativt vanligt förekommande i södra
Sverige medan mera norrut är den en betydligt ovanligare företeelse. Dessbättre har vi i
SNF en stor samsyn med Socialstyrelsen i att multidisciplinära team bör vara en
hörnpelare i handläggningen av neurologiska sjukdomar. Tillgång till multidisciplinära
team är nämligen en högt prioriterad åtgärd i de nationella riktlinjerna för MS och
Parkinson för vilka det nu finns en remissversion ute. Länk till detta finns också högst
upp till höger på hemsidan. Det kommer att bli väldigt spännande att
följa Neurologikartans utveckling de närmaste åren, om landstingen tar sitt ansvar och
utvecklar sin neurologiverksamhet på det viset som riktlinjerna kommer att påtala.

Som en sista punkt rörande Neurologikartan vill jag vädja till er att dels fylla i enkäten
när den kommer till några av er och sedan kan ni gärna visa den för personer som sitter
i beslutande ställning sjukvårdspolitiskt om det skulle vara så att ni befinner er i en
region där det är dåligt beställt med Neurologienheter. Neurologiska sjukdomar är inga
ovanliga tillstånd och vi har en mängd effektiva behandlingar och andra åtgärder som
inte kan erbjudas av några andra än inom ramen för just
välbemannade Neurologienheter.

Kartan når du via hemsidan och på denna länk: neurologikartan.pdf

Med bästa hälsningar!
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