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Bästa medlemmar! 
 
Hösten är här i all sin prakt och det är dags för vila, eftertanke och inte minst 
fördjupning i neurologins magiska värld och jag vill med det här brevet uppdatera våra 
kära ST läkare inom neurologi om de kurser och konferenser som är på gång i början av 
2019. Missa inte chansen! 
 
 
1. ST- kurs i maligna gliom 
Kursledare: Sofia Hylin, Roger Henriksson, Michael Strandéus, Magnus Olivecrona 
Målgrupp: ST- läkare inom neurokirurgi, neurologi och onkologi 
Max antal kursdeltagare: 35 personer 
Kursavgift: ca 4500 exkl. moms, inkluderar logi, kaffe, luncher samt en gemensam 
kursmiddag. 
Plats: Nordic C hotell, Vasaplan 7, Stockholm 
https://cancerakademin.se/evenemang/st-kurs-i-maligna-gliom-24-25-januari-2019/ 
 
 
2. Rörelserubbningar (Movement disorders) 
Kursnummer: 20180130 
Riktar sig till blivande specialister (ST- läkare) inom geriatrik och neurologi 
Plats: Stockholms län 
Länk för mer information: https://www.lipus.se/kurs/11140/ 
 

https://cancerakademin.se/evenemang/st-kurs-i-maligna-gliom-24-25-januari-2019/
https://www.lipus.se/kurs/11140/


3. Otoneurologi och yrsel 
Kursnummer: 20180112 
Riktad till blivande specialister (ST- läkare) i Hörsel- och balansrubbningar, neurologi, 
öron-, näs- och halssjukdomar 
Plats: Stockholms län 
Länk för mer information: https://www.lipus.se/kurs/11097/ 
 
4. IRL6, Föreningen Akut Neurologi i Sveriges årliga möte i Uppsala 31 januari - 1 
februari 2019 
Se bifogat program som är fullt av praktisk akutneurologisk fortbildning, debatter kring 
kliniska kontroverser och tillämpad medicinsk etik.  
Instruktioner för anmälning och betalning kommer inom kort på ANS hemsida 
Länk för mer information: 
https://bcdme.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/9475 
 
Sist men inte minst: 
 
5.  ”Missa inte Seizures & stroke i Göteborg 
Den 20-22 februari kommer en rad ledande europeiska epilepsiföreläsare till Göteborg 
och mötet Seizures & stroke. Föredragen avhandlar alla aspekter av epilepsi vid 
cerebrovaskulär sjukdom, från val av antiepileptika till anfall vid 
trombolys/trombektomi och status epilepticus. Det finns möjlighet att skicka in abstract 
för poster eller föredrag, varav de bästa erbjuds publikation i en specialutgåva av 
tidskriften Epilepsy & Behavior. Mötet är av intresse för alla som möter äldre med 
epilepsi eller har ett forskningsintresse inom förvärvad epilepsi. Läs mer och registrera 
dig idag på seizuresandstroke.com 
 
 
 
Allt gott! 
 
Shala Ghaderi Berntsson 
Ordförande, svenska neurologföreningen 
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