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Spaning i framtiden
Här kommer lite uppdaterad information om Neurologiveckan samt en justering!
Svenska Neurologföreningen har nu fullt fokus på den kommande Svenska
Neurologiveckan, som äger rum den 8-12 maj 2017 i Göteborg. Temat blir “Spaning i
framtiden”, med tanken att återspegla den starka utveckling som neurologin just nu
genomgår och blicka framåt på kommande möjligheter detta innebär.
Liksom de två tidigare Neurologiveckorna i Umeå och Örebro kommer det att bli en
verkligt fullmatad vecka! Vi har inte gjort några större förändringar i grundstrukturen av
programmet. Veckan inleds med en ST-dag med temat CNS-tumörer, ett ämne vi
hoppas ska tilltala många ur ett utbildningsperspektiv. ST-dagen är som senast endast
öppen för ST-läkare. Det blir ett lokalt program med fokus bl a på handläggning av akut
stroke och behandling med mekanisk trombektomi samt potentiella framtida
behandlingar. Specialistsällskapen kommer som tidigare att arrangera sina mycket
uppskattade halvdagar, med teman som utredning av epilepsi, motorneuronsjukdomar,

atypisk parkinsonism, yrsel och TACS-sjukdomar. Vi hoppas få ta del av en liten spaning
in i framtiden från varje sällskap!
Den lokala arrangören planerar också till vår glädje ett ambitiöst parallellt program som
går av stapeln torsdag eftermiddag/fredag förmiddag och det sociala programmet ser
också mycket lovande ut. Det allra viktigaste är ju att vi får träffas och utbyta
erfarenheter mellan olika enheter och delar av Sverige!
Lokalen blir Lindholmen Conference Centre med vattnet inpå knuten och i bästa fall kan
Göteborg visa sig från sin vackraste sida även vädermässigt.
Sammantaget är detta en vecka du inte bör missa! En nyhet för året är en specifik
hemsida för veckan, www.neurologiveckan.se. Där kommer all information att finnas,
såväl program som praktisk information och anmälningslänk, med uppdateringar
allteftersom. Vi hoppas och tror att denna hemsida kommer vara till hjälp och nytta för
alla deltagare, inklusive våra sponsorer och utställare.
Svenska Neurologföreningen och Neurokliniken i Göteborg önskar er varmt välkomna till
den numera traditionsenliga Svenska Neurologiveckan i Göteborg i maj 2017!
Tills sist: I nyhetsbrevet daterat den 6 november blev det en felaktig information som
gick ut. Spaningen in i framtiden gick helt enkelt lite för långt framåt i tiden gällande
kommande städer för neurologiveckan. Våren 2018 är det ju Karlstad, som första
fristående neurologklinik utanför universitetsorterna, som står som värd. Vi ser mycket
fram emot detta!
Vi ses i Göteborg i maj om inte förr!
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