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Bästa medlemmar i neurologföreningen! 

 

Mitt i den rekordvarma sommaren och en stenkast från universitetsparken i Uppsala (bilden) 

kommer ett nyhetsbrev med lite av varje. 

Först och främst vill jag tacka för förtroendet att få ta över ordförandeskapet i SNF. Med detta 

följer naturligtvis ett övergripande ansvar för att verka för neurologin och neurologernas bästa i 

Sverige. Det är med stor glädje och förväntan som jag tillträder den här posten och ser fram 

emot att fortsätta med det utvecklingsarbete som mina kollegor startat.  

Nu en kort resumé av årets stora evenemang inom svensk neurologi, nämligen  

Neurologiveckan i Karlstad! 

Den fjärde neurologiveckan startade med utbildning för ST läkarna i en fantastiskt modern 

kongresslokal (CCC) med vacker utsikt över Klarälven. De övriga dagarna fylldes med 

intressanta och uppdaterade föreläsningar och diskussioner som specialistsällskapen ansvarade 

för.  Ett urval av presentationerna kommer att finnas på vår hemsida där man kan gå in och 

inhämta den information man missade under veckan.  

Ett extra värdefullt tillskott i år var det välarrangerade och välbesökta parallellprogrammet 

under en och en halv dagar med fokus på omvårdnad vid neurologiska sjukdomar och vård 

administration.  



Vid sidan av detta omfattande vetenskapliga program hade vi en mycket trevlig vistelse i 

Karlstad tack vare de lokala arrangörerna. Ett vänligt mottagande av verksamhetschefen och 

Karlstadkollegorna under pauserna skapade en härlig stämning. Lars Lerins enorma konstverk 

utan början eller slut gav en känsla av att följa med på livets vågor genom olika faser, tider, 

materia, rörelse, reflektion och kontinuitet. Båtturen och slutligen en härlig middag med rolig 

underhållning gav tillfälle för många goda skratt och erfarenhetsutbyten. Samarbetet med 

MEETX som stod för alla faciliteter och hjälp/stöd under kongressen kan inte uppskattas nog.  

På fredagen steg vi på tåget hem med ett gott minne från en lyckad neurologivecka och inte 

minst fick vi det bekräftat att solen skiner alltid i Karlstad!! 

Tack Karlstad och Tack Sällskapen för en fantastisk neurologivecka! 

Vi fortsätter att arrangera neurologiveckor framöver och nästa gång blir det i Lund. 

Boka gärna in följande dagar till nästa neurologivecka redan nu! 

13-17 maj 2019 i Lund  

Styrelsemedlemmarna i SNF har nu till hälften förnyats och vi tackar Christina Sjöstrand för ett 

fantastiskt ordförandeskap, Karin Wirdefeldt för hennes gedigna arbete som vetenskaplig 

sekreterare och Elisabet Westerberg för hennes exakta beräkningar som skattmästare. Johan 

Zelano är utvald till vice ordförande efter att ha varit facklig sekreterare I två år. Mikael Jerndal 

är vald till facklig sekreterare, Yumin Link till skattmästare och Magnus Esbjörnsson till övrig 

ledamot. Christina Sjöstrand fortsätter som övrig ledamot tillsammans med Fredrik Buchwald. 

Björn Evertsson fortsätter sitt uppdrag som ordförande i ST utskottet. De adjungerade i 

styrelsen består av Sten Fredriksson som fortsätter som ordförande i utbildningsutskottet och 

Ingela Remahl Nilsson kvarstår som ordförande i etik- och kvalitetsutskottet. Anders 

Svenningsson är representant för neuroregistret och Per David Alm som varit övrig ledamot 

avslutar sitt uppdrag, men fortsätter att bistå med uppdatering av hemsidan. 

Vi tackar alla medlemmar som avslutar sina uppdrag i SNF och hälsar de nya medlemmarna 

hjärtligt välkomna! 

Svenska neurologföreningens forum på facebook med en sluten grupp har för närvarande 67 

medlemmar.  Det finns en hel del information att ta del av för er som är intresserade av de 

aktuella nyheterna. Forumet skapar dessutom en känsla av samhörighet och vänskap som är 

värdefull för oss alla.  Vi hoppas att fler ansluter sig till denna kontaktyta i framtiden. 

Vi fortsätter att verka för neurologins bästa med hjälp av era röster och därför vill jag påminna 

om att vi tacksamt tar emot alla frågor, förslag och funderingar som berör denna utveckling. 

 

Vilka frågor kommer att vara i fokus för neurologföreningen framöver? 

1.  Satsa på utbildning för våra ST läkare tidigt i deras ST utbildning, arrangera kurser med hjälp 

av specialistsällskapen. ST utskottet förmedlar ST läkarnas röst och de behov som föreligger för 

deras vidareutbildning inom såväl större som mindre neurologienheter. 

 

2. Neurologin och behandlingsmöjligheterna växer! 

Fortbildning av färdiga ST läkare är minst lika viktigt som fram till specialistdagen, det tar några 

år innan man blir självständig och kan fatta svåra beslut. Vi är ständigt beroende av att ställa 

frågor och få bekräftelse i vår kliniska vardag samtidigt som vi behöver inhämta ny kunskap 

inom olika områden såväl på nationella som internationella kongresser/arenor.  



 

3. Det är viktigt att stärka relationerna mellan olika neurologiska kliniker och enheter. Det ska 

vara lätt att ta kontakt med kollegor med specialkunskaper inom olika områden med patientens 

bästa för ögonen. I det avseendet fungerar neurologiveckan som ett stärkande socialt nätverk 

där vi har möjlighet att utbyta våra erfarenheter och knyta nya kontakter. 

 

4. Utåt sett kommer Socialstyrelsen med hjälp av läkarförbundets utredare att kartlägga och 

bedöma hälsosjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare med fokus på de 

specialiteter där det råder en tydlig brist och där är vi tillfrågade som specialistförening. Förslag 

ska lämnas på en dimensionering av ST tjänster i syfte att minska bristen på specialistläkare och 

skapa en jämlik vård i hela landet. Ett svar ska lämnas efter sommaren. Vi ska vara med och 

påverka! Bidra gärna med förslag och funderingar genom att kontakta oss på SNFs styrelse! 

Det finns vidare en rad andra aktuella frågor som kommer att handhas av styrelsen under 

hösten. En rapport kommer efter styrelseinternatet i september.  

Jag skulle kunna fortsätta skriva men så måste ni också orka läsa brevet i den här värmen. 

Önskar er alla en fortsatt härlig sommar! 

 

Shala Ghaderi Berntsson 

Ordförande SNF 

 

 

  


