
Kartläggning av neurologer med akademisk 
meritering i Sverige

Svenska Neurologföreningen



Bakgrund

• En viktig uppgift för SNF är att stödja och främja neurologisk forskning och 
utbildning

• För att skapa en grund till detta arbete beslutade SNF hösten 2016 att 
genomföra en kartläggning av antal neurologer och blivande neurologer 
med akademisk meritering i Sverige, inklusive köns- och åldersfördelning

• En enkät skickades ut initialt våren 2017 till alla neurologiska enheter i 
Sverige enligt SNFs kontaktlista. Efter uppdatering av kontaktlistan gjordes 
ett nytt utskick hösten 2017. I början av 2018 skickades påminnelser till de 
enheter som ej svarat.

• Akademisk meritering delades in i följande kategorier: Professor, docent, 
med dr, genomgången halvtidskontroll för doktorand, och 
doktorandregistrerad

• Endast avidentifierad information efterfrågades



Svarande enheter

• Följande 12 enheter svarade på enkäten:
– Skåne Universitetssjukhus

– Helsingborgs lasarett

– Hallands sjukhus Kungsbacka

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Universitetssjukhuset Örebro

– Falu lasarett

– Karolinska Universitetssjukhuset

– Danderyds sjukhus

– Södersjukhuset

– Akademiska Sjukhuset 

– Östersunds sjukhus

– Norrlands Universitetssjukhus

• Av dessa 12 rapporterade 1 enhet (Falu lasarett) inga neurologer/ST-läkare 
med akademisk meritering



Övergripande resultat

• De svarande enheterna rapporterade totalt 181 neurologer/ST-läkare i 
neurologi med någon grad av akademisk meritering

• Av dessa 181 var 118 män och 63 kvinnor

• Bland de enheter som redovisade åldersfördelning var 24% med någon 
grad av akademisk meritering 60 år eller äldre, 25% 50-59 år, 28% 40-49 år, 
23% 30-39 år och <1% under 30 år

• Grad av akademisk meritering fördelades enligt följande:
– 26 professorer

– 36 docenter

– 83 med doktorer

– 13 personer som genomgått halvtidskontroll för doktorand

– 23 registrerade doktorander före halvtidskontroll



Antal specialister/ST-läkare i neurologi med olika grader av 
akademisk meritering fördelade på kön
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Antal specialister/ST-läkare i neurologi per åldersgrupp fördelade 
på grad av akademisk meritering
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Antal specialister/ST-läkare i neurologi med olika grad av 
akademisk meritering per enhet
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Andel specialister/ST-läkare i neurologi med olika grad av 
akademisk meritering av totalt antal anställda på enheten
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