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Bästa medlemmar,
Våren är på väg och vi ser fram emot varmare dagar och inte minst neurologiveckan i
Malmö/Lund, då vi får tillfälle att ses över en inspirerande vecka med både vetenskap och
sociala aktiviteter.
Som bekant infaller årsmötet för våra medlemmar under neurologiveckan och det blir då på
lunchtid, torsdagen 16/5. Ni är hjärtligt välkomna att delta och lämna synpunkter.
Innan dess vill jag uppdatera er om vad som händer på nationell nivå och det som berör oss
som specialistförening.
Generella frågor:
1. Primärvårdsreformen med krav på listning på läkare, listningstak, tillgänglighet och
transparens vad gäller hyrläkare

2.
3.
4.
5.

Ny grundutbildning
Vårdplatser!
Reglerat fortbildning där både individens och verksamhetens behov ingår
Viktiga utredningar kring god/nära vård, styrning för jämlik vård, nationell
samordning för en välfungerande sjukskrivningsprocess, nationellt kunskapsbaserad
vård m.m.

Hur ser återväxten och utbildningen av ST läkare ut?
Enligt socialstyrelsen har tillgången på legitimerade, sysselsatta läkare stadigt ökat mellan
2000 - 2016, men det finns fortfarande brist på läkare i 18 av 21 regioner. Bristen är dock
inte definierat och man vet inte hur många som behöver rekryteras.
Totalt sett finns det 9800 ST läkare i landet, varav de flesta finns inom allmänmedicin och i
Stockholmsregionen.
25 specialistföreningar förmedlat specialistbrist, där även neurologi ingår. Dimensionering av
ST tjänster sker ofta decentraliserat i regionen, det saknas ett bra underlag och en central
samordningsfunktion som socialstyrelsen förhoppningsvis kommer att instifta.
Att få en exakt uppfattning om hur många ST-tjänster som finns och kommer att behövas i
framtiden är svårt och beroende av många faktorer bl.a. pensionering, avhopp,
sjukskrivning, föräldraledighet och verksamhetens behov. Vi är dock alla medvetna om den
brist det råder vad gäller kontinuitet och läkartillgänglighet för de neurologiskt sjuka
patienter där det oftast handlar om en livslång resa tillsammans med neurologen.
Utvecklingen går mot nya behandlingsprinciper, varav ett exempel är den nya generationen
av migränspecifika läkemedel. Det är viktigt med återväxten, med att överföra kunskap och
erfarenhet från de seniora till våra blivande specialister. Vi stödjer och hoppas på fler
självständiga och välbemannade neurologkliniker framöver för att kunna locka till oss fler
nylegitimerade läkare. En bra utbildningsmiljö är en förutsättning för att tillgodose
framtidens behov av fler neurologer i landet och därmed säkra en välfungerande vård av
våra patienter med neurologiska sjukdomar.
Fortbildning
En enkätundersökning från 2018 som delades ut till var 7:e specialist visade att de flesta inte
fick ut 10 dagar/år för extern utbildning. Anledningen till detta var främst patientarbete och
bristande planering i schemat. Det som saknas är plan för fortbildning och
uppföljningsrutiner. En diskussion pågår kring lagstiftning och skyddat budget vad gäller
fortbildning som kan säkerställa dess implementering i den kliniska vardagen.

Arbetet med Nationellt system för kunskapsstyrning resp. nationell högspecialiserade vård
pågår.
Läkarförbundet har under hösten 2018 träffat en överenskommelse med Nationellt system
för kunskapsstyrning som innebär att specialitetsföreningarna ska ges möjlighet att

1. Nominera ledamöter till de Nationella arbetsgrupper som kan komma att tillsättas av de
Nationella programområdena (NPO).
2. Involveras inför NPO:ernas nominering av ledamöter till Socialstyrelsens
sakkunniggrupper inom arbetet med nationellt högspecialiserad vård.
Det är tänkt att vår specialistförening ska ha en central roll och inflytande genom hela
processen.
NPO för nervsystemets sjukdomar har arbetat intensivt och kommer snart att presentera
sakkunniggruppens förslag inom 3 områden: avancerad behandling av
Parkinson, ryggmärgsskadevård, Moya-Moya och CADASIL.
För tillfället ligger 260 förslag från NPO på Socialstyrelsens hemsida, för den som är
intresserad hänvisas till: NHV@socialstyrelsen.se

Ser nu verkligen fram emot att träffa många av er på neurologiveckan i Malmö/Lund!
Hjärtligt välkomna!
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