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Bästa medlemmar i Svenska Neurologföreningen!
Vill med detta nyhetsbrev uppdatera er lite kring arbetet med nationella riktlinjer för Parkinson och MS.
Jag sitter själv med som ordförande i prioriteringsgruppen för MS och börjar nu få en bra känsla för hur
det här viktiga arbetet kommer att läggas upp. Det är för mig ett nytt arbetssätt men jag är övertygad om
att arbetet kommer att bli framgångsrikt och få stor betydelse för svensk Neurologi. I projektledningen
ingår förutom mig Sven Pålhagen (ordförande prioriteringsgruppen Parkinson), Per Odin (ordförande
vetenskapliga gruppen Parkinson) och Jan Lycke (ordförande vetenskapliga gruppen MS) samt Eva
Månsson-Lexell som ansvarar för rehabiliteringsfrågor.
Jag vill emellertid understryka att det slutgiltiga resultatet i stor utsträckning också kommer att bero på
medverkan från flera av er som jobbar med dessa sjukdomar ute i landet. Det skulle vara helt omöjligt,
och inte önskvärt heller, att en liten grupp hanterar all den faktagranskning som behövs, så flera av er har
blivit kontaktade med förfrågan att medverka i detta arbete. Det är min vädjan att ni då gör vad ni kan för
att delta. Det är få saker inom Svensk Neurologi under senare år som kommer att få så stor betydelse för
specialiteten som framtagandet av de första nationella riktlinjerna för neurologiska sjukdomar, så vi
behöver kraftsamla i de här situationerna.
Vi har nu definierat de frågeställningar som skall belysas av riktlinjerna vilket blev ca 100 stycken för
bägge diagnoserna tillsammans. Stort tack till alla er som kommit med värdefulla synpunkter under den
processen. Nu vidtar således faktagranskningen av alla som blir engagerade i det arbetet. Till våren börjar
nästa fas som innebär att de faktagranskade frågorna värderas på olika sätt så att vi kan komma fram till
rimliga och väl avvägda prioriteringsrekommendationer. Vi har höga ambitioner att bli nästan klara med
det under våren och i så fall skulle våra riktlinjer få sin första preliminära version rekordsnabbt.
Mitt första intryck av arbetet med de första nationella riktlinjerna i Neurologi är alltså väldigt positivt. Med
er medverkan finns ingen anledning att tro på något annat än framgång.

Med bästa hälsningar,
Anders Svenningsson, ordförande

