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Ett nytt spännande verksamhetsår är igång! 

  

Vi har nyligen haft våra inledande styrelsedagar och som vanligt känt att vi haft 
alldeles för många viktiga punkter att diskutera än vad tiden räcker till för. Detta 
betraktar vi dock i grunden som ett positivt dilemma eftersom det speglar den stora 
aktivitet som råder idag runt neurologins frågor. Och det är faktiskt så att allt pekar 
på att svensk neurologi växer sig allt starkare från år till år, vilket vi självfallet ser 
som ett tecken på att vi uppfattas även av andra som en specialitet man skall satsa 
på. Vår uppgift i SNF är att på alla plan stödja denna utveckling och bland annat 
underlätta för våra medlemmar att träffas och fortbilda sig samt, som ni kommer att 
se nedan, även i fortsättningen komma iväg på konferenser tillsammans. Vi tror 
nämligen mycket starkt på att det personliga mötet mellan kollegor är en alldeles 
oundgänglig ingrediens för att upprätthålla en hög nivå på våra verksamheter såväl 
nationellt som internationellt. 
  

Nedan följer lite axplock kring de aktiviteter vi tycker är mest intressanta just nu: 



  

1. SNF:s Svenska Neurologiveckan utvärderades i ett möte tillsammans med 
sällskapen och alla var överens om att årets möte i Umeå varit mycket lyckad och 
att detta är helt rätt väg att gå för att främja fortbildning inom Neurologi i Sverige. Vi 
har tagit del av ett stort antal enkätsvar och kommer att göra en liten modifikation 
av möteslängden utifrån dessa redan till nästa år i Örebro. Mötet kommer då att 
starta måndag mitt på dagen med ST-utbildning, som nu enbart är öppet för våra 
ST-läkare. Själva huvudmötet blir därför lite förkortat och börjar tisdag morgon för 
att sedan preliminärt ha samma grundstruktur som i år, dvs halvdagars fortbildning 
via specialistsällskapen. Vår vetenskapliga sekreterare kommer fortsättningsvis att 
vara ordförande för denna organisation vilket för närvarande är Karin Wirdefeldt 
som arbetar på Karolinska, Solna. Hon kommer att återkomma med fortlöpande 
information om mötet via Nyhetsbrevfunktionen, så: ”stay tuned”.. 
  

2. SNF ligger nu i startgroparna för att starta upp en funktion på vår hemsida som 
skall facilitera fortsatta kongressresor tillsammans. Idé-sprutan Per-David Alm från 
Västerås har gjort ett jättejobb med att kartlägga möjligheterna med att få 
gruppresor arrangerade för svenska neurologer som önskar åka på kongress 
tillsammans och på det sättet slippa resa ensamma från sina respektive 
hemkliniker. SNF tror som sagt på att utbytet av kurser och konferenser ökar 
påtagligt om det kan förenas med kollegial samvaro där vi kan utbyta erfarenheter 
och idéer med varandra. Inte minst ger det en möjlighet att stötta varandra i arbetet 
att bygga vidare på starka neurologienheter runt om i landet, det som på många vis 
utgör grundstommen inom svensk neurologi. Funktionen vi hoppas kunna lansera 
under hösten kommer i så fall att innebära att man klickar in på SNF:s hemsida och 
under rubrikerna ”Konferenser” – ”Resebyrå” kan komma direkt till ett 
anmälningsformulär för den aktuella kongressen. Man gör sedan anmälan där och 
kommer på det viset att åka tillsammans med en (förhoppningsvis stor) grupp 
svenska neurologer. Tanken är också att varje person anger fakturaadress till sin 
egen arbetsgivare så blir det inga personliga utlägg. Var och en måste naturligtvis 
få klartecken från sin arbetsgivare att detta är OK men vem skulle tacka nej till att 
någon annan gör jobbet? Mer information om detta när vi går ut skarpt. 
  

3. ST-utbildningen är en alltid en viktig punkt för oss inom SNF. Översynen av SK-
kurser inom SoS fortsätter och SNF bevakar att alla stora neurologiska områden 
täcks av SK-kurser med rimliga intervall. Vissa områden har dock visat sig vara 
svåra att få SK-kurser inom och då kan Neurologveckan vara ett bra tillfälle att 
täcka de luckorna. Vi kommer att fortsätta att erbjuda specialistexamen årligen som 
alla rekommenderas att gå upp på under det sista året av sin ST-utbildning. Efter 
ett gediget arbete av nye styrelseledamoten Johan Zelano, nu Sahlgrenska, 
Göteborg, verkar nu även SPUR-inspektionerna ta fart igen vilket vi är mycket 
glada för. 
  

4. SNF har beslutat sig för att engagerar sig i utvecklingen av Svenska 
Neuroregister (Neuroreg) för att bidra till att detta skall bli det fina kliniska verktyg, 
till nytta för både sjukvård och patienter, som det har potential att bli. Vi har nu en 
stående adjungerad ledamot i styrelsen som är representant i Neuroregisters 
styrgrupp (Claes Martin, Danderyds sjukhus) och vi hade under vårt möte en 
givande dialog runt viktiga utvecklingsfrågor med registrets huvudföretradare Jan 
Hillert på Karolinska, Solna. Vi i SNF är alltid intresserade av att höra hur ni som 
arbetar med registren upplever detta verktyg i er kliniska vardag, både positivt och 



 

negativt. SNF driver dessa frågor för att maximera nyttan av Neuroreg för 
sjukvården och patienterna och då är input från er användarna av stort värde. 
  

5. SNF fortsätter att arbeta för en hög tillgänglighet för Neurologienheter med en 
multidiciplinär bemanning var man än bor i Sverige. Vi kommer att fortsätta att 
kartlägga förekomsten av detta och inte minst att det bedrivs utbildning av ST-
läkare på i stort sett alla sådana enheter samt att det skall finnas tillgång till andra 
professioner på ett sådant sätt att teambaserad vård kan erbjudas patienter med 
kroniska neurologiska sjukdomar. I detta går vi hand i hand med Socialstyrelsen 
som i sina riktlinjer för MS och Parkinson kommer att beröra vikten av detta för en 
god och jämlik vård vid dessa sjukdomstillstånd. Undertecknad var också nyligen 
på ett möte på SoS där med avsikt att inventera behovet av nationella riktlinjer 
även inom Epilepsi. För SNF:s del finns det inget mer självklart svar på denna 
fråga än att det måste vi ha, allt annat är oacceptabelt. Riktlinjerna som är under 
utarbetande för MS och Parkinson kommer att få stor betydelse för svensk 
neurologi och det får inte blir så att den största av neurologins sjukdomar blir utan 
riktlinjer på nationell nivå.    
  

Jag hoppas att alla har haft en skön och avkopplande sommar så att vi utan vånda 
kan gå in i årets mörka månader. Man kan dock alltid lysa upp tillvaron med att gå 
in på SNF:s hemsida för att fortsatt påminnas om att… 

  

Neurologin går mot ljusare tider! 
  

Anders Svenningsson, ordförande SNF 

  

  

  

 

 


