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Svenska Neurologiveckan är på gång!
Ni har säkert sett att det första preliminära programmet för Svenska Neurologiveckan i Umeå 4 – 8 maj
2015 nu kommit upp på hemsidan. Det har varit ett nöje att arbete inom organisationskommittén med
detta projekt, engagemanget har varit stort från våra sällskap. Alla har varit väldigt positiva till idén och det
har snabbt vuxit fram ett mycket spännande program.
Det är verkligen stimulerande att historiens första Svenska Neurologivecka i så god tid börjar ta sin form,
och vi kan alltså redan före årsskiftet presentera ett första preliminära program för veckan. Vi hoppas ni
skall märka att klinisk relevans är den röda tråden genom hela mötet. Det är vår förhoppning att så många
av er som möjligt skall kunna vara där hela veckan och dra nytta av det stora kunskapsutbudet.
Men andra spännande och roliga inslag kommer att finnas med. Lokala arrangören serverar lite
”Norrländska specialiteter” som vi hoppas ni skall finna intressanta. Dessutom kommer det att finnas
möjlighet att se Umeå med joggingskorna på varje morgon, lett av någon av de spänstiga Umeåkollegorna. Eventuellt kommer det att finnas andra, lite lugnare, alternativ att erbjuda också. På
onsdagsmorgonen kan man åka på fågelskådning tillsammans med mycket duktig guide.
Till sist, vi vill återinföra postervisningar på kongressen, detaljerna är inte bestämda men postrarna
kommer nog att sitta uppe stora delar av kongressen. Vi är öppna för många varianter av postrar, från
klassiska vetenskapliga till sådant som t ex beskriver en verksamhetsutveckling eller annat som man vill
dela med sig av. Ni kan även sätta upp postrar som ni redan visat på internationell kongress men
begränsa i så fall antalet något. I vilket fall som helst, var kreativa! Överraska oss gärna med vad ni lägger
fram.
Posterpris kommer att delas ut!
Vår kongressarrangör MeetX arbetar för fullt med att få klar den elektroniska anmälningsfunktionen så
snart kan ni börja anmäla er. Vi kommer att annonsera tydligt på hemsidan samt med Nyhetsbrev när
anmälan öppnas.

Med bästa hälsningar och förhoppningar om en skön jul-och nyårshelg!
Anders Svenningsson, ordförande

