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Bästa medlemmar i svenska neurologföreningen! 

 

Efter den enastående varma och långa sommaren som vi fick uppleva har vi nu klivit in i 

hösten och föreningsarbetet har åter blivit en del av vardagen. 

 

Vi har under två intensiva dagar träffats på konferenslokalen Bergendal i Sollentuna och haft 

styrelsemöte. Många punkter och diskussioner har berörts och här kommer ett axplock: 

 

Vi har för närvarande 429 medlemmar i föreningen och vi arbetar med att starta ett eget 

register för medlemmarna, som är skilt från läkarföreningens. 

Möjligheten till internationella utbyten inom olika neurologi områden i SNFs regi 

diskuterades och välkomnades av samtliga styrelsemedlemmar. Tanken är att information om 

och förmedling av kontakter ska ske på neurologföreningens hemsida, och reseberättelser av 

kollegor som varit med om utbyten spridas ut under neurologiveckan. 

 

Under sommaren ordnade vi med ett extra årsmöte för att kunna välja in en ny skattmästare 

efter att den nyvalde hoppade av uppdraget i samband med valet under neurologiveckan i 



 

 
Karlstad. Vi har nu glädjen av att samarbeta med Katrin Roos, neurolog i Falun, som 

skattmästare. Föreningens ekonomi är oförändrat god, och neurologiveckan har bringat ett 

överskott som nu ska jämnas ut genom återbetalning till sponsorerna. 

 

Specialistexamen för neurologer ordnas årligen både i Sverige och på europeisk nivå. Under 

2017 var specialistexamen förlagd i Lund med 17 deltagare och 2019 års specialistexamen är 

planerad att gå av stapeln i Uppsala. Antalet svenska neurologer som genom åren har deltagit 

i europeisk specialistexamen är inte fler än fem stycken. Vi inom SNF lägger stor vikt vid att 

blivande neurologer deltar i specialistexamen, inte minst för att kunna säkra de kvalitetskrav 

som finns både nationellt och internationellt. Vi diskuterade också vikten av fortbildning efter 

specialistexamen, förslagsvis i form av en årlig genomgång av tidigare examen och prov som 

finns tillgängligt på SNFs hemsida. 

 

ST-kursutbudet för nästa år togs upp och en extra kurs i epilepsi är ordnat av vice ordförande 

Johan Zelano i anslutning till Seizures och Strokekonferensen i Göteborg 20-22/2. Vidare 

kommer ECTRIMS 2019 att äga rum i Stockholm och kan vara ett bra tillfälle för våra ST 

läkare att ta del av i syfte att uppdatera sig inom neuroimmunologi. SNF fortsätter att efterlysa 

och verka för fler kurser för ST läkare. Glädjande nog har socialstyrelsen fått i uppdrag att 

upphandla fler SK-kurser samt även se över tillgången på kursgivare framöver. 

 

En annan viktig synpunkt från ST utskottet berörde den oklarhet som råder vad gäller 

tidsangivelse, krav och förväntningar för olika randningar som ingår i utbildningen av ST 

läkare. Den nuvarande målbeskrivningen innehåller inga tidsangivelser och vi diskuterade 

vikten av att upprätta ett dokument där riktlinjer för detta framgår. Ett arbete med att 

inventera de aktuella lokala riktlinjerna för ST läkarna kommer att ligga till grund för den 

diskussionen och utformningen av dokumentet. 

 

Väl medveten om att ST- läkartiden sammanfaller med en hel del andra viktiga uppgifter och 

uppdrag vill vi ändå uppmana och bjuda in alla intresserade ST läkare till ett aktivt deltagande 

i ST utskottet för att kunna driva de viktiga frågorna!  

 

Vad gäller de strategiska frågorna har vi nu under det här året lyckats kartlägga akademisk 

meritering bland neurologer i Sverige. Totalt har vi 181 medlemmar med någon form av 

akademisk meritering. En mer detaljerad redovisning av resultaten finns upplagt på SNFs 

hemsida under rubriken nyheter. 

 

SNF ansöker om att anordna EAN, den största europeiska neurologkongressen under 2024 

eller 2025 i Göteborg. Styrelsemedlemmar från Göteborg kommer att vara engagerade i 

frågan och ”letter of intent” har utformats och lämnats in. 

Vad händer på nationell nivå? 

Den 31 augusti hade de nationella programområden (NPO) för nervsystemets sjukdomar, som 

består av experter inom fältet med representanter från alla sjukvårdsregioner sitt första möte 

med specialistföreningar, däribland representanter från SNF. Syftet är bl.a. att skapa en 

homogen kunskapsstyrning genom att göra behovsanalyser, upprätthålla nationella 

kvalitetsregister, nivåstrukturera m.m. Ordförande för NPO inom nervsystemets sjukdomar är 

Jesper Petersson, verksamhetschef för neurologkliniken i södra sjukvårdsregionen, som under 

andra internatdagen på Bergendal informerade om det aktuella läget.  



 

 
Sist men inte minst: 

Anteckna i kalendern: Neurologiveckan 2019, 13-17 maj i Lund/Malmö 

Arbetet med att praktiskt arrangera veckan kommer att startas redan i oktober i samarbete 

med de lokala arrangörerna och Meetx. Grundstrukturen följer de tidigare årens, d.v.s. 

neurologiveckan kommer att inledas med ST- dag. De andra dagarna kommer föredrag från 

akutneurologi, MS, Swemodis, epilepsi, SNEMA och huvudvärkssällskapen samt det lokala 

programmet. 

Återkopplingen från neurologiveckan i Karlstad visar på övervägande mycket nöjda 

deltagare, och det uppmuntrar oss att hålla fast vid tidigare koncept. 

Detaljerat program kommer att sändas ut i början på 2019. 

 

Önskar er alla en trevlig höst! 

 

Shala Ghaderi Berntsson 

Ordförande SNF 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


