Sollentuna den 20 september 2018
Närvarande styrelseledamöter
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Närvarande adjungerade
Sten Fredrikson (ordförande utbildningsutskottet)
Ingela Nilsson-Remahl (ordförande etik- och kvalitetsutskottet)
Per-David Alm (ansvarig för SNFs hemsida)
Styrelsemöte för Svenska Neurologföreningen 20 september 2018
Lokal: Bergendal, konferenslokal Svangrottan
Dagordning styrelsemöte
1. Mötets öppnande
Shala förklarade mötet öppnat.
2. Val av protokolljusterare
Björn valdes till protokolljusterare.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Mötet bedömdes behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötesprotokoll
Shala och Johan förevisade protokollet från årsmötet 180524.
5. Hur arbetar vi inom SNFs styrelse?
Christina beskrev vad arbetet inom SNF innebär, och föreningens betydelse för frågor
som rör neurologi. Shala redogjorde för hur det praktiska arbetet ska fungera och
betonade vikten av korta svarstider vid mailkommunikation inom styrelsen.
6. Facklig sekreterare har ordet
a. Presentationsrunda där alla närvarande presenterade sig.
b. Nya medlemmar
Inga aktuella ärenden med förfrågan om medlemskap har inkommit sedan
Mikael tog över som facklig sekreterare i juni. Styrelsen enas om att Mikael
löpande kan godkänna förfrågningar om medlemskap
Caroline tar upp diskussionen om hur vi kan värva fler medlemmar.
c. Medlemsregistret
Föreningen har 429 medlemmar i medlemsregistret som sköts av SNF. Av
dessa är vid dagens datum 387 registrerade som betalda och 42 obetalda.

Diskuteras att personer som inte är medlemmar i SLF inte kan registreras som
medlemmar i SNF i vårt nuvarande medlemsregister då det SLF inte tillåter
det. Mikael ska kontakta SLS om hur vi kan göra för att ha ett eget separat
register för dessa medlemmar: vilka uppgifter bör vi registrera och hur, samt
hur ska vi förhålla oss till GDPR. Mikael ska be Katrin om uppgifter på
personer som betalat medlemskap, men inte finns med i medlemsregistret, för
att senare kunna registrera dem i vårt tänkta separata register.
7. Vetenskaplig sekreterare har ordet
Caroline föreslog att SNF ska arbeta för att möjliggöra internationella utbyten inom
olika områden av neurologin inom SNFs regi. Diskussion om hur vi skulle kunna
formalisera och förmedla dessa kontakter, och sedan sprida informationen via
hemsidan och genom att personer som gjort utbyten skulle kunna presentera
reseberättelser i samband med Neurologiveckan.
8. Skattmästaren har ordet
Katrin redogjorde för svårigheterna att få tillgång till föreningens bankkonton, efter
hennes tillträde i vid det extrainsatta årsmötet i augusti vilket har fördröjt vissa
utbetalningar. Katrin och Shala kommer idag att ordna med de dokument som krävs
för firmateckning, tillgång till befintliga konton och att starta ett fondkonto.
Christina rapporterar att Neurologiveckan 2018 har gått med ett överskott, och att
delar av sponsorintäkterna därför bör återbetalas. Meetx kan kontakta sponsorerna och
erbjuda dem att fakturera för återbetalning. Exakta belopp får fastställas när alla poster
från Neurologiveckan är kända, och fördelningen av återbetalning beräknas av Meetx.
9. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket
a. Specialistexamen - Sten redogör för den svenska specialistexamen i neurologi
som hålls årligen i SNFs regi. Examen hölls i Lund 2018 med omkring 17
deltagare. 2019 kommer examen att hållas i Uppsala, som vanligt i slutet av
maj. Björn framför önskemål från ST-läkare om årlig examination under STtiden. Föreslås att det kan göras lokalt utifrån de gamla specialisttentor och
facit som ligger på SNFs hemsida.Sten informerar också om den europeiska
specialistexamen, European Board Examination in Neurology.
b. Kursutbud för ST-läkare – Björn leder diskussionen. Johan berättar om
tvådagars-ST-läkarkursen som han arrangerar i anslutning till
epilepsikonferensen Seizures & Stroke i Göteborg 20-22/2. SNF efterlyser och
ska fortsätta att verka för fler kurser för ST-läkare.
c. Placeringar, jourtjänstgöring och randningar för ST-läkare i neurologi runt om i
landet – För många ST-läkare runt om i landet är det oklart hur långa
placeringar man bör ha inom respektive område och vilka krav eller
förväntningar man kan ha gentemot arbetsgivaren. Socialstyrelsens nuvarande
målbeskrivning ger inga tidsangivelser. Beslut att Björn och Sten ska göra ett
utkast till dokument som ger riktlinjer. Alla i styrelsen uppmanas att maila
lokala riktlinjer för ST till Björn.
d. Svårighet att engagera ST-läkare att vara aktiva i ST-utskottet. Bred diskussion
förs. Beslut att Björn ska förtydliga ST-utskottets stadgar och verksamhet, PerDavid ska intervjua Björn om ST-utskottet och lägga det på SNFs hemsida,
och att de som bildar ST-utskottets styrelse ska få avgiftsfritt deltagande på
ST-dagen på Neurologiveckan (maximalt fyra personer).

10. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet
a. Ingela redogör för utskottets arbete.
11. Rapport från Strategiutskottet
Christina redogör för strategiska projekt som SNF har genomfört under de senaste
åren såsom Neurologi-kartan som innebar en kartläggning av neurologer och
neurologiska enheter i Sverige. Christina presenterar därpå kartläggningen av
akademisk meritering bland neurologer i Sverige genomförd av Karin Wirdefelt.
Shala presenterar en översikt av vad en specialistförening bör göra.
Beslut att Christina, Ingela och Fredrik ska utgöra strategiutskottet.
12. Neurologiveckan 2020- val av ort
Beslut att vi i nuläget vill fortsätta med nuvarande koncept för Neurologiveckan.
Linköping har varit aktuellt som förslag och diskuteras. Beslut att ställa frågan till
Stockholm för 2020 och rikta fråga till Magnus Andersson på Karolinska. Planerade
datum är 11-15 maj 2020.
13. Neurologiveckan
Neurologiveckan 2019 kommer som planerat hållas 13-17 maj i Lund/Malmö. Förslag
att ST-dagen har tema sömn. Björn kommer att ta upp detta i ST-utskottet och
återkomma till styrelsen. Frågan väcks om att filma föredragen och göra tillgängliga
via hemsidan. Diskussion förs om svårigheter som detta medför, med tanke på att
inspelat material granskas och invändningar kan inkomma från bl.a. läkemedelsföretag
samt att det kan verka hämmande på diskussioner. Programpunkten hot topics kan ge
plats åt temaföreläsning som Shala har förslag på. Punkten om sponsorsnivåer
bordläggs tills Anders Svenningssons presentation imorgon av utvärderingen från
Neurologiveckan 2018.
Lottning skedde för schemat för Neurologiveckan 2019:
Måndag ST-dag
Tisdag fm ANS, em SNEMA
Onsdag fm SWEMODIS, em Lokala programmet
Torsdag fm Epilepsisällskapet, em MS-sällskapet
Fredag fm Huvudvärkssällskapet (2020 blir det SWEMODIS).
SNF årsmöte kommer att ske torsdag lunch 12:30-13:30.
14. EAN – ansökan Göteborg 2024-25
Styrelsen styrkte att SNF ansöker om att anordna konferensen EAN 2024 eller 2025 i
Göteborg. Johan och Mikael kommer att vara aktiva lokalt i detta arbete.
15. Svenska Neuroregistret
Anders redogjorde för Svenska Neuroregistrets nuvarande arbete och budget för 2018
och 2019. Enligt Landsting och regioners system för kunskapsstyrning ska data från
register utgöra en viktig del i styrningen framöver.
Samarbete med patientföreträdare eftersträvas. Ambition finns att göra registret mer
tillgängligt för patienter.
16. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ)
Bordläggs till imorgon.

17. Övriga frågor
Kollektiv medlemsanslutning till SLS diskuteras. Frågan bordläggs till styrelsemötet i
januari.
Nästa fysiska styrelsemöte hålls måndag 28 januari kl 10-15 i Svenska Läkaresällskapets
lokaler i Stockholm.

18. Mötets avslutande
Mötet avslutas

Björn Evertsson
Protokolljusterare

Mikael Jerndal
Sekreterare

