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Uppdatering från SNF i höstmörkret! 
  

Arbetet fortskrider på många fronter för närvarande inom Svenska Neurologföreningen, här 
kommer en uppdatering om en del av det som är hett just nu. 
  

1. Arbetet för att förbereda nästa års Svenska Neurologivecka fortsätter helt enligt planerna. 
Ramprogrammet är nu klart och går att ta del av under fliken Neurologiveckanpå hemsidan. 
Klicka vidare dit och ta del av detta så är jag övertygad om att ni vill planera in Neurologiveckan för 
så många som möjligt på er klinik till våren. Anmälningsformulär kommer alldeles strax att finnas 
tillgängliga på hemsidan. 
  

2. När det gäller Neurologiveckan fick vi redan förra året värdefull hjälp från tidskriftenNeurologi i 
Sverige med att sprida information om mötet och sedan möjlighet att skriva referat och 
kommentarer där. Svenska Neurologföreningen har beslutat att ingå samarbete med Neurologi i 
Sverige, som upplåter plats åt oss för information och reportage som är viktig för SNF att kunna 
sprida. Vi öppnar därför nu möjlighet för er att gå direkt in påNeurologi i Sveriges hemsida via våra 
nya Tidskriftslänkar som Fredrik har lagt upp i vänsterlisten på hemsidan.  
  

3. Ytterligare tillskott på hemsidan är Utbildningsmaterial och Boktips som ni hittar under 
fliken Länkar. Alldeles speciellt ber jag er att läsa det utdrag ur Karl-Axel Ekboms självbiografi 
som publicerades nyligen i Läkartidningen och där ambitionen är att hela hans bok skall bli 
publicerad inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är sonen och neurologen Karl Ekbom, som 
många av oss känner, som nu arbetar för att detta stycke neurologihistoria skall bli tillgängligt för 
oss alla. Av det jag har läst så här långt kan jag rekommendera boken till alla som önskar få 
perspektiv på neurologins utveckling, när den kommer ut i sin helhet. 
  

4. Slutligen är vi väldigt glada att till slut kunna presentera SNF:s eget alternativ till 
kongressresande, vilket vi ju har beskrivit i tidigare nyhetsbrev men nu tills slut har blivit verklighet. 
Precis som med Neurologiveckan så tror vi i SNF på principen att träffas på kongresser för att inte 
bara ta del av den utbildning som ges, utan också för att utbyta viktiga erfarenheter kolleger 
emellan. Många projekt och utvecklingsidéer föds i sådana miljöer och vi vill därför bidra med att 
möjliggöra fortsatt kongressresande även i en tid med strama budgetar och lite tid för att planera 
in kongressresande i det hektiska schemat.  



  

Så under fliken Konferenser – Resebyrå finns nu möjlighet att teckna sig för resa till EAN i 
Köpenhamn och man vet då att man får resa och bo tillsammans med kollegor från andra delar av 
Sverige under kongressens gång. Jag kan inte nog uttrycka mitt tack till Per-David Alm som lagt 
ner ett hästjobb för att få detta i rullning tillsammans med resebyrån JB Travels som vi anlitat för 
detta. Vi har inte i SNF ingått ekonomiska avtal med JB Travels utan helt enkelt låter dem 
administrera den gruppresa som det blir när förhoppningsvis flera kollegor runt om i landet beslutar 
sig för att utnyttja detta som resealternativ. Var och en får då göra klart med sin arbetsgivare att 
det är OK att anmäla sig på detta vis. Om frågan om upphandlade resebyråer kommer upp anser 
vi att det alternativ som SNF erbjuder inte skiljer sig från hur det var när ett läkemedelsbolag 
administrerade resan med hjälp av resebyråer som uppenbart inte var upphandlade av de olika 
landstingen. I och med att vi kan boka som gruppresa lär priset vara konkurrenskraftigt och 
sannolikt inte på ett märkbart sätt dyrare än om man skulle boka resan själv från respektive 
landsting. Dessutom slipper man på hemmasjukhuset ägna tid åt detta vilket också har sitt värde.  
  

Det är vår förhoppning att vi skall kunna lägga upp resealternativ för allt fler kongresser på detta 
sätt framgent på SNF:s hemsida. Ni får hemskt gärna tipsa oss om kongresser som ni tror det finns 
stort intresse att åka till. Initialt kommer vi att sikta på att ha resmöjligheter via SNF till de större 
allmänna kongresserna (EAN och AAN) samt de största nisch-kongresserna rörande epilepsi, MS, 
stroke och rörelsestörningar.  
  

Med detta vill jag önska er alla en god advent och senare en skön och villsam julhelg! 
  

Anders Svenningsson, ordförande SNF 

 


