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Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar med tid för välbehövlig återhämtning. Ovan ses en bild ifrån 

augusti då jag är på väg till jobbet på morgonen efter ledighet, endast några km ifrån Stockholms city. Nu 

är det verkligen riktig höst och personligen tycker jag att det är en härlig tid för nya utmaningar.  

 

Resultatet ifrån enkäten ifrån Neurologiveckan i maj i år visar att det var ett mycket lyckat arrangemang! 

Deltagarrekord sattes både vad gäller antalet deltagande personer (över 400 personer) och antalet 

utställare (20 stycken). Responsen i enkätundersökningen som föreningen genomförde var överlag 

mycket positiv: 98% var nöjda eller mycket nöjda med Neurologiveckan som helhet, lika stor andel var 

nöjda eller mycket nöjda med det vetenskapliga programmet och 95% tyckte att det vetenskapliga 

innehållet höll hög nivå. Vidare var 67% nöjda eller mycket nöjda med utställarna och de som deltog i det 

sociala programmet var alla nöjda eller mycket nöjda med det. Eftersom det uppenbart förefaller vara ett 

vinnande koncept så har vi beslutat att behålla upplägget med en inledande halv ST-dag (vars innehåll 

ännu inte är klart, ST-utskottet diskuterar ämnet) och därefter en halvdag vardera för sällskapen även 

under kommande Neurologivecka i Karlstad. VI ser fram emot detta! Notera datumen och boka in den 21-

25 maj i Karlstad! 



 

  

I slutet av augusti så träffade jag och Anders Svenningsson EAN i Göteborg. Professor Deuschl, som är 

president för EAN, gjorde tillsammans med flera personer ifrån EAN´s administration en tur för att titta på 

Göteborg. Med stöd ifrån SNF så har Göteborg lagt anbud på att hålla i den stora EAN-kongressen 2021 

eller 2022. Både de och vi var imponerade av presentationen av Göteborg som stor kongresstad. Ett 

lyckat möte helt enkelt och nu får vi se hur det går. Oslo blir värdstad för EAN 2019 och det kan nog 

påverka chanserna för Göteborg men vi håller tummarna ändå. Det var ingen tvekan om att de var 

imponerade. 

 

Vi har ett nygammalt tillskott i föreningens styrelse; Ingela Nilsson Remahl har tagit uppdraget som 

ordförande för etik- och kvalitetsutskottet. Det är ett angeläget uppdrag, inte minst avseende den 

remisshantering inom viktiga ämnen som vi har att handlägga och där vår röst behövs. Vi är mycket glada 

för att ha Ingela tillbaka, erfaren förstås i egenskap av tidigare ordförande för SNF. Vi har också, vilket jag 

också beskrev i förra nyhetsbrevet, två nya engagerade och kunniga styrelsemedlemmar i form av ny vice 

ordförande Shala Berntsson samt Björn Evertsson som ordförande i ST-utskottet. 

  

I september har vi haft styrelseinternat i två dagar med Intensivt och kreativt arbete med fokus på att 

försöka stärka neurologin i landet.  Utöver styrelsesammanträde med genomgång av sedvanliga 

angelägna punkter så ägnades tid åt genomgång av årets Neurologivecka samt planering av kommande 

vecka. Inbjudan till sällskapet skickas nu ut och vi inväntar besked framöver avseende programmen för 

sällskapens halvdagar. Vi har också ivrigt diskuterat möjligheter för föreningen att bedriva kurser och 

utbildningar och vi arbetar vidare med den frågan. Under styrelseinternatet så kom också Magnus 

Andersson, som tillsammans med Sten Fredrikson är en av SNFs delegater i UEMS, och informerade om 

organisationen och arbetet inom den europeiska unionen för medicinska specialister! SNF har nominerat 

Magnus till kassör i UEMS. 

 

Professor Bo Norrving har varit föreningens delegat på WFN i Kyoto i september. Han har varit mycket 

aktiv under mötet där och har skrivit en rapportering som läggs ut under Nyheter på vår hemsida. Väldigt 

roligt är att Bo där blev extra uppmärksammad för arbetet med att få stroke som klassificerat under 

nervsystemets sjukdomar i ICD 11 och inte bland vaskulära sjukdomar. Det är WFN tacksamma för, 

liksom många av oss andra!   

 

Mycket av det jag beskriver här finns både på vår fina hemsida samt på föreningens Facebooksida. Vi 

börjar få litet flera medlemmar i vår slutna Facebookgrupp nu och det är ju ett smidigt sätt för medlemmar 

att kunna nå varandra samt för oss att lägga ut information. Hemsidan börjar verkligen ta fin form nu med 

bilder och uppdateringar! Besök våra websidor! Framöver kommer också information om kommande 

Neurologivecka finnas länkad! 

  

Jag önskar er en härlig höst och hör gärna av er och kom med synpunkter på föreningens arbete! 

  

  

  

Christina Sjöstrand, ordförande SNF 

  
 

 


