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Bästa medlemmar i Svenska Neurologföreningen!

Först vill jag tacka för förtroendet att få ta över som ordförande i SNF och återigen tacka Martin
Gunnarsson för ett fantastiskt väl genomfört arbete på den posten i två år. Det skall bli spännande och
utmanande och inte minst mycket roligt att få ta mig an arbetet som ordförande i SNF.

Vi har under de gångna åren påbörjat ett systematiskt arbete för att stärka positionerna för svensk
neurologi inom ramen för ett arbete som vi benämner Nationell Strategi för Neurologi. Den ledande tanken
är att lyfta fram behovet av välbemannade neurologienheter i hela Sverige med en bred kompetens och
kapacitet att möta alla de behov av specialiserad neurologi som finns idag. Vi är övertygade om att vägen
till att uppnå detta är att vi hittar gemensamma mötesplatser och målbilder för alla grenar inom neurologin
och inte minst ett bra klimat för utbildning av ST-läkare samt fortbildning av redan färdiga specialister.
Några av de konkreta satsningarna vi jobbar med i det arbetet är:

1. Etablerandet av Neurologiveckan: Neurologföreningens Vårmöte byter skepnad 2015 till att bli en hel
vecka utbildning riktat till både ST-läakre och specialister. Utbildningens kvalitet kommer att garanteras av
att det de olika specialistsällskapen kommer att hålla i utbildningsmomenten.

2. Utarbetande av nationella riktlinjer: Regeringen har gett uppdrag att det skall utarbetas nationella
riktlinjer för diagnoserna MS och Parkinsons sjukdom. Det är ett steg i riktning mot att kunna sätta
konkreta krav för neurologins utbyggnad och banar väg för riktlinjer även inom andra neurologiska
områden.

3. Utvecklande av en ny webportal SvenskNeurologi.se: Vi kommer under året att starta ett arbete för att
försöka skapa en gemensam portal för alla grenar av svensk neurologi både kliniskt och
utbildningsmässigt. Det återstår en hel del arbete innan detta kan förverkligas och vi tar tacksam emot
förslag och idéer från alla som vill vara delaktiga i detta arbete.

Med detta vill jag önska er en fortsatt skön sommar, vi hoppas att lite skall vara kvar av den än!

Med bästa hälsningar,

Anders Svenningsson, ordförande
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