
 
Svenska Neurologföreningens 

N  Y  H  E  T  S  B  R  E  V 
 

7   J U L I   2 0 1 6 

  

  

  

Tack för en toppenvecka i Örebro! 

  

Här kommer en liten sommarhälsning såhär efter midsommar! Först vill jag 

tacka för förtroendet att få ta över som ordförande i SNF. Jag vill också 

tacka Anders Svenningsson som har genomfört ett fantastiskt arbete med 

outtröttlig energi under två års tid.  

 Under en fin vårvecka i Örebro fick vi möjlighet att njuta av ett fullspäckat 

program under Neurologiveckan. Jag är mycket imponerad av det arbete 

som sällskapen har lagt ned på att få ett program som passade deltagare 

som befinner sig på olika nivåer i sin neurologiska karriär. Det var i stort 

mycket bra alltihopa och matnyttigt enligt min åsikt. Vi tackar sällskapen 

och arrangörerna ifrån Örebro! De strategiska frågorna berörde uppenbart 



också på ett påtagligt sätt i år; neurologiska enheter i landet, neurologisk 

verksamhet under ledning av medicinklinik, ST-utbildningen och huruvida 

stroke ska handläggas av neurologer. Det var också en spännande vecka 

med dynamik relaterat till off-label behandling av MS, detta ämne har ju 

också senare synliggjorts i pressen! Här har ledande MS-läkare gjort en 

tydlig markering gentemot läkemedelsindustrin.  

 En av höjdpunkterna under veckan, förutom allt matnyttigt av mera 

utbildningskaraktär som erbjöds, måste nog ändå vara Anders 

Svenningssons prestation på scengolvet på Örebro Slott! Det var nog 

många som trodde att det var planerat och inövat, men faktum är att 

Anders inte hade en aning om vilken typ av underhållning som skulle 

erbjudas under kvällen. Ganska sanslöst faktiskt. Sicket fölk! Sketchen om 

trombolys och door to needle time tyckte jag också var en höjdare, 

igenkänningsglädje!  

 Vi fick också under veckan tacka av Martin Gunnarsson och Pierre de 

Flon, vilka nu lämnar styrelsen efter väl uträttat verk. Vi har alla haft mycket 

stor glädje av deras arbete i styrelsen under många år, nu senast då Martin 

har varit djupt involverad i Neurologiveckan och Pierre har gjort ett 

jättearbete med kartläggningen av neurologiska enheter i landet. Nu hälsar 

vi nya medlemmar i styrelsen välkomna – Jan Linder ifrån Umeå som vice 

ordförande och Fredrik Buchwald ifrån Malmö som övrig ledamot.  

Vi har fått ett bra gensvar på enkäten och många var nöjda och mycket 

nöjda med veckan. Vi har också fått viktiga kommentarer vilka kommer att 

diskuteras vidare på vårt styrelseinternat i september. Vi är angelägna om 

att få en minst lika bra vecka i Göteborg nästa vår! Ni får gärna komma 

med synpunkter dessförinnan om det är något som ni anser att vi kan titta 

närmare på eller jobba vidare med, allt för att optimera nästa års konferens. 

Hör av er till mig eller någon annan i styrelsen. Detta gäller givetvis även 

annat än just arbetet med nästa neurologivecka.  

   

Vad händer under det kommande året? 

 Arbetet med kartläggningen och stöd för utvecklingen av neuroenheter i 

landet fortgår. Vi vill stärka svensk neurologi genom att arbeta för 

neurologiskt sjuka patienters möjlighet att kunna få ett professionellt 

omhändertagande vid välbemannade neuroenheter med 

teamverksamheter. Det är imponerande att se hur det har vuxit fram nya 



enheter med ett flertal neurologer och också utbildningstjänster vid flera 

sjukhus i landet.  

Det är dock tydligt att många upplever att det är svårigheter att arbeta med 

neurologisk verksamhet inom en annan kliniks verksamhet. Det finns 

givetvis för- och nackdelar med detta, jourbördan kan vara tung och det 

kan ibland vara bra att vara flera som delar på arbetet. Det är också den 

ständiga dragkampen mellan den akuta och den planerade verksamheten.  

 Vi kommer att fortsätta att arbeta för en bra ST-utbildning. Vi har alla fått ta 

del av den noggranna enkäten och kartläggning av ST-läkare och vi 

kommer givetvis att arbeta vidare med dessa angelägna frågor. Det är 

uppenbart att ST-utbildningen skiljer sig på olika håll i landet. Det kanske 

delvis måste få vara så, sjukvården skiljer sig åt, men vi måste hela tiden 

värna den neurologiska utbildningen så att man inte belastas för hårt av tex 

medicinjourer. Interaktion mellan olika sjukhus är toppen, det har jag själv 

erfarit. Det har varit väldigt kul att få arbeta med kunniga ST-läkare från 

olika sjukhus i landet. Man skapar också personliga relationer inför 

framtiden.   

 Ska stroke hanteras av neurologer? Ja absolut, vi kan ju hjärnans anatomi 

och kärlförsörjning! Vi bör finnas med vid akut diagnostik och 

handläggning, det är oerhört viktigt nu när vi har effektiva behandlingar att 

erbjuda om vi agerar snabbt. Det är givetvis angeläget att det inte blir alltför 

stora undanträngningseffekter gentemot annan neurologisk verksamhet, 

men vi behövs inom strokeverksamheterna överallt, inte bara på de större 

sjukhusen. Vi gör att verkligt bra arbete för strokepatienterna, vi kan genom 

klinisk diagnostik identifiera strokepatienter, men vi kan också på samma 

sätt utesluta att en del har fått stroke, även detta är angeläget.  

 Utöver dessa strategiska frågor så fortsätter givetvis vårt arbete på olika 

fronter; nationella riktlinjer, resebyråfunktion, utbildningsfrågor, 

remisshantering, arbete med patientföreningar, våra relationer med 

läkemedelsindustrin, nomineringar mm. Jag går inte vidare in på det här 

viktiga arbetet i detalj här utan återkommer med en uppdatering under 

hösten då vi har haft vårt styrelseinternat.  

 Din åsikt och röst är viktig. Vi tar gärna del av funderingar och frågor som 

rör övergripande frågor kring hur vi kan stärka neurologin som specialitet 

och neurologisk tillgänglighet i hela landet. Vi är verksamma inom en 

specialitet där vi ska expandera, det är tydligt med alla de behandlingar 

som vi idag kan erbjuda våra patienter. Det är också patienternas 



önskemål och nu har vi också de nationella riktlinjerna till stöd för vårt 

fortsatta arbete, på flera sätt dessutom. 

 Neurologin går mot ljusare tider!  

 Ha en riktigt skön sommar! 

  

Christina Sjöstrand, ordförande SNF 

 


