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Tack för en härlig Neurologivecka! 
  
Jag är kanske inte rätt person att recensera den första Neurologiveckan men kan i alla fall konstatera att jag själv 
hade en mycket givande vecka när det begav sig den 4 – 8 maj i Umeå. Jag gick på så många av sällskapens 
föreläsningar som jag bara hade möjlighet till och var djupt imponerad över allt arbete som lagts ner för att 
åstadkomma alla dessa högkvalitativa program. De höjde åtminstone min kunskapsnivå tydligt inom flera viktiga 
områden. Tack alla sällskapen! Presentationerna från sällskapens utbildningar börjar nu också komma upp på 
vår nya hemsida i PDF-format fritt att ladda ner. Tanken är att de skall ligga uppe endast en begränsad tidsperiod 
för att undvika att material som av olika skäl tappar sin aktualitet ligger uppe på hemsidan. Vi räknar med att de 
ligger kvar till och med sommaren och sedan plockas bort i början av hösten så bör alla som är intresserade att 
ta del av dessa ha möjlighet att spara ned dem. Man hittar dom under rubriken DOKUMENT – MEDICINSKA. 
  
Det är många som fyllt i enkäten som skickades ut och jag kan konstatera att de allra flesta känt sig ”mycket 
nöjda” med kongressen, nästan alla resterande var ”nöjda”. Vi har fått in en hel del viktiga kommentarer och 
synpunkter som vi i styrelsen tillsammans med sällskapen skall diskutera och ha med som utgångspunkt till nästa 
Neurologivecka i Örebro våren 2016. Det är helt klart så att det finns utvecklingspotential och flera saker som kan 
förbättras till kommande år vilket vi kommer att arbeta på. Och skulle någon komma på någon ny spännande 
programpunkt som kan passa på Neurologiveckan är det bara att höra av sig till mig eller någon annan i 
styrelsen. 
  
SNF vill också passa på att tacka den lokala arrangören i Umeå för ett förträffligt värdskap. Allt klaffade verkligen 
perfekt och kongressarenan var näst intill perfekt för våra behov. 
  
Vad kommer då SNF att jobba med under det kommande året? 
  
Vi har ju sedan en längre tid en övergripande målsättning i SNF att stärka svensk neurologi huvudsakligen 
genom att arbeta för att alla personer med kroniska neurologiska sjukdomar skall ha tillgång till välbemannade 
neuroenheter med en bred teamkompetens, oavsett var man bor i Sverige. Det är på det viset vi kan möta alla de 
behov som personer med neurologiska sjukdomar har. Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta som den 
viktigaste målbilden och som tidigare göra det både i form av ett inre arbeteoch ett yttre arbete. 
  
1. Det inre arbetet jobbar vi på med för fullt enligt principen att vi blir en starkare och tydligare kraft inom svensk 
sjukvård om vi samarbetar mera över olika ”gränser” som till exempel olika subspecialiteter, olika regioner och 
olika storlek på neuroenheter. Gemensamma utbildningsforum som Neurologiveckan är ett bra exempel på detta. 
Vi jobbar nu också för att få igång någon form av samordning av kongressresor via SNF:s hemsida så vi får 
bättre möjligheter att träffas och nätverka under dessa också.  
  
Ett annat sätt att stärka oss ”inifrån” är att ständigt förbättra utbildningen av våra ST-läkare, något som vi får stor 
hjälp med från vårt ST-utskott. SNF kommer att arbeta för att säkra regelbundna SK-kurser inom de stora 
neurologiska områdena. Helst skall dessa gå årligen för att ge möjlighet för våra ST-läkare att gå kurser även 
under de första åren av sin utbildning, inte som nu att man ofta får plats först mot slutet. Även i detta arbete 
kommer vi att samverka med specialistsällskapen, vilka kan vara naturliga arrangörer av SK-kurser inom sina 
respektive subspecialiteter. 
  



2. Det yttre arbetet är på många sätt svårare att driva effektivt eftersom det per definition mera innebär att 
påverka andra aktörer inom sjukvården och sjukvårdspolitiken. Vi kommer dock att få god draghjälp i detta i och 
med arbetet med nationella riktlinjer vid Parkinson och MS. Där kommer det bland annat att betonas att dessa 
patientgrupper bör ha tillgång till en teambaserad vård med bred kompetens inom omvårdnad och 
paramedicinska specialiteter. Vi tror att detta skall bidra till att resurser skapas för mera välbemannade 
neuroteam även på mindre sjukhus vilket i så fall kommer att gynna alla neurologiska patienter. SNF kommer 
under året även att medverka i olika debattforum, bland annat under Almedalsveckan samt i olika arrangemang 
ordnat av Dagens Medicin. 
  
Ytterligare en punkt som berör både det inre och yttre arbetet är att övervaka utvecklingen rörande 
specialisternas vidareutbildning. Det handlar både om att stimulera och stödja varandra att fortsätta kunna resa 
på kongresser men också genom att lyfta frågan uppåt vad eventuella konsekvenser kan bli om vi inte fortsätter 
att förädla all den kunskap vi skaffar oss fram till och med ST-utbildningen i neurologi. Vi hoppas kunna komma 
ut med en inventering under året så att utvecklingen av detta sker öppet och inte kan gömmas undan av vår 
arbetsgivare. Denna fråga har vi ju gemensam med Läkarförbundet så här finns eventuellt utrymme för 
samarbete. 
  
Som ni märker finns det gott fog för det som ni möter när ni går in på vår fina, uppdaterade hemsida, vilket får bli 
min avlutande hälsning till er idag. 
  
Neurologin går mot ljusare tider! 
  
Anders Svenningsson, ordförande SNF 

  

 


