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Tack för ännu en lyckad Neurologivecka – en verklig toppenvecka i Göteborg!
Nu är det drygt tre veckor sedan många av oss kom hem ifrån vår gemensamma
neurologivecka och jag hoppas att ni som var i Göteborg har hämtat er ifrån den
fullmatade veckan! Mycket bra ST-program, halvdagar som ordnades av sällskapen och
ett verkligt välordnat program med bra aktiviteter ombesörjt av de lokala arrangörerna i
Göteborg. Gothia Towers med god middag och rolig underhållning samt inte minst
bandet ”Locked Inns” som spelade så att alla dansade så att de höga husen svajade lite
extra. Ett band med ett namn som detta och där det även ingår neurokirurger tilltalar
förstås det breda neurologgänget som deltog i festligheterna! Tack Göteborg och
sällskapen!
Vi har nu haft tre neurologiveckor och trots att man kan tillägna sig utbildning på nätet
och diverse konferenser så är det helt uppenbart att det finns ett stort behov av att vi
träffas, nätverkar och umgås. Som en deltagare uttryckte det – varför ska jag åka ensam
till AAN och få höra hur de behandlar neurologiska sjukdomar konstigt där när jag vill
höra hur vår egen nationella expertis rekommenderar handläggning och behandling
enligt senaste rön. Nu ska jag inte förringa stora viktiga internationella kongresser, men
det är tydligt att vårt eget koncept fyller ett behov. Vi hoppas och tror att det kommer att
bli en lika fin vecka nästa år i Karlstad! Se till att boka in den 21-25 maj 2018 redan nu!

Jag har fått lite förhandsinformation om att man kommer att satsa lite extra på parallella
program så det ser vi också fram emot.
Vi har fått två nya medlemmar i styrelsen och vi hälsar dem hjärtligt välkomna! Shala
Berntsson ifrån Uppsala blir ny vice ordförande och Björn Evertsson ifrån Karolinska
Huddinge är ny ordförande i ST-utskottet. Vi tackar Jan Linder som har lämnat sitt
uppdrag som vice ordförande samt Markella Petouni som har lämnat sitt uppdrag inom
ST-utskottet. Hans Naver har varit ordförande i Etik- och kvalitetsutskottet och lämnar
också sitt uppdrag. Vi tackar för alla värdefulla insatser! Nu letar vi efter en ny
ordförande i Etik- och kvalitetsutskottet och vi inväntar svar. Det är mycket viktiga frågor
som berörs och vi är mycket måna om att någon tar på sig detta angelägna uppdrag.
Fredrik Walentin har under många år gjort mycket värdefulla insatser för föreningen och
hemsidan! Fredrik har många järn i elden och nu tackar vi för mycket viktigt arbete för
vår verksamhet under många år! Ett samarbete har inletts med Meetx som skapat
hemsidan till Neurologiveckan. De bistår nu även med hjälp för neurologföreningens
hemsida och Per-David Alm ifrån styrelsen arbetar intensivt med denna nya hemsida. Vi
försöker att hålla en likartad struktur på dessa sidor så att man ska känna igen sig på
båda hemsidorna. Inom kort så finns den färdig, troligen redan inom närmaste
veckan/veckorna! Håll utkik!
Som tidigare nämnts så har startat ett forum för neurologer på Facebook, en sluten
medlemsgrupp. Detta är en möjlighet för de som önskar att knyta kontakt med andra
medlemmar, t.ex inför eller under kongressresor. Viss tillströmning har skett men inte så
många ännu – ansök gärna, roligt om sidan blir aktiv! Vi har förstås en förhoppning om
att våra tre digitala kontaktytor kan vara till nytta för föreningens medlemmar och att
sidorna även ger omvärlden en bild av svensk neurologi.
För övrigt så arbetar vi vidare allmänt för att stärka neurologin både professionellt och
strategiskt. Vi har nu flera nationella riktlinjer för flera av våra sjukdomsgrupper och vi
ser detta som en stor tillgång eftersom vi då har stöd för vårt arbete att neurologin måste
stärkas och expandera. Det finns medlemmar som hyser farhågor att riktlinjerna kan
innebära undanträngningseffekter för andra sjukdomsgrupper men det måste vi också
värna förstås. Vi har en långsiktig målsättning att etablera välbemannade
neurologienheter på samtliga Sveriges sjukhus.
Vi har ansökt om att få vara värdland för EAN 2021 eller 2022 med konferensstaden
Göteborg som arrangör för ett eventuellt evenemang och nu har vi gått vidare till nästa
steg! Sten Fredrikson kommer att dra detta för EAN under midsommarhelgen!

Återkommer efter styrelsemöte och internat i slutet av september! Kom också gärna med
synpunkter inför det mötet!

Jag önskar er alla en riktigt fin sommar!

Christina Sjöstrand, ordförande SNF

