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Verksamhetsberättelse 2018 – 19 
 
Styrelsen för Svenska Neurologföreningen vill härmed avge följande redogörelse för 
verksamheten under det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Styrelse och funktionärer 
 
Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: 
Shala Berntsson, Uppsala (ordförande) 
Johan Zelano, Göteborg (vice ordförande) 
Caroline Ingre, Stockholm (vetenskaplig sekreterare) 
Mikael Jerndal, Göteborg (facklig sekreterare) 
Björn Evertsson, Stockholm (ST- representant) 
Katrin Roos, Falun (skattmästare) 
Fredric Buchwald, Helsingborg (övrig ledamot) 
Christina Sjöstrand, Stockholm (övrig ledamot) 
Magnus Esbjörnsson, (övrig ledamot) 
Per-David Alm, Västerås (övrig ledamot) 
 
 
 
Följande har varit adjungerade under det gångna verksamhetsåret 
: 
Ingela Nilsson-Remahl, Stockholm (ordförande etik- och kvalitetsutskottet) 
Sten Fredrikson, Stockholm (ordförande utbildningsutskottet) 
Anders Svenningsson, Umeå/Stockholm (ordförande neuroregistret) 

 
Övriga funktionärer: 
Revisorer: Sven-Erik Bysell, Visby; Gunnar Andsberg, Lund 
Valberedning: Anja Smits, Uppsala; Dag Nyholm, Uppsala; Sten Fredrikson, Stockholm 
Delegat EAN & UEMS: Sten Fredrikson, Stockholm 
Delegat WFN & European Brain Council: Lars Forsgren, Umeå 
SPUR-koordinator: Snjolaug Arnadottir, Stockholm 
 
Utskott: 
Etik & kvalitetsutskottet: Ingela Nilsson Remahl (ordf) 
Utbildningsutskottet/examinationskommittén: Sten Fredrikson, Stockholm (ordf); Arne 
Lindgren, Lund; Lars Rönnbäck, Göteborg; Anna-Karin Wärme, Eskilstuna; Anders 
Svenningsson, Umeå/Stockholm 



Strategiska utskottet: Christina Sjöstrand (ordf;)  
ST-utskottet: Björn Evertsson, Uppsala (ordf) 
 
Det strategiska arbetet 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden varav fyra har varit 
telefonsammanträden. Första styrelsemötet ägde rum i internatform i Stockholm. 
Däremellan har arbetet huvudsakligen ägt rum i föreningens utskott och genom 
mailkorrespondens styrelsens medlemmar emellan.  
 
Fokus för föregående årets arbete har varit 
 1) Neurologiveckan 
 2) Se över utbildning och fortbildningsmöjligheter för ST läkare och specialister i 
neurologi 
 

1) Neurologiveckan. En organisationskommitté med Shala Berntsson, Christer 
Nilsson och Caroline Ingre  har arbetat med planeringen av veckan tillsammans 
med MeetX Sweden. 
 

 
Ekonomi  
För detaljer hänvisas till balans- och resultatrapport som bifogas i slutet av denna 
verksamhetsberättelse. I denna kan man även finna detaljer om föreningens totala 
tillgångar. Sammanfattningsvis kan det genomgångna verksamhetsårets ekonomi 
beskrivas enligt följande:  
Årets intäkter var +362 701 kr, varav de största enskilda posterna utgjordes av 166 240 
kr i medlemsavgifter och 165 761 kr i intäkter från Neurologiveckan.  
Utgifterna uppgick under det gångna året till -196 822, 80 kr. Stora utgiftsposter var, 
liksom tidigare, styrelsearbetet, utbildningsaktiviteter, representation i EAN och WFN, 
redovisningskostnader och hemsidan. 
Räntor/räntekostnader uppgick i år till + 1397,64 kr 
Årets intäkter översteg därmed utgifterna med 167 275,84 kr 
Under året har ett arv bundet i fonder överförts till föreningen, ämnade att finansiera 
utbetalningen av ”Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran 
Jahnsons minne”.  Dessa tillgångar förvaltas på ett separat fondkonto och kommer inte 
blandas med föreningens övriga ekonomiska verksamhet.  Vid överföringen hade 
fonderna ett värde av 787 270 kr. Utbetalningen av 2018 års stipendium kunde ske först 
i början av 2019, och kommer således redovisas först i nästa bokslut.  
.  
 
Redaktion och hemsida 
Per-David Alm har stått för förslag till förbättring och utveckling av hemsidan under det 
gångna året och  kommer fortsätta att arbeta för en fortlöpande utveckling efter de 
behov som uppstår. 
 
Vetenskapliga frågor 
 
Tillsammans med lokal arrangör har föreningen arbetat med Neurologiveckan, inklusive 
kontakter med sällskapen för koordinering av program, kontakter med mötes 



arrangören, sponsorer och deltagare. Inför neurologiveckan i Malmö/Lund ser vi ett 
ökat deltagande och ett starkt intresse såväl hos deltagare som sponsorer. 
Föreningen har fått in 12 ansökningar för forskningsstipendiet Göran Jahnsons minne. 
 
 
Utbildningsfrågor 
Föreningens arbete med utbildningsfrågor bedrivs som tidigare utifrån en bred bas, 
genom utbildnings- och examinationsutskottet, studierektorsnätverket och ST-utskottet. 
Under det senaste året ordnades specialistexamen i Lund 28-29 maj 2018 med 13 
godkända deltagare. Lars Rönnbäck i Göteborg har avtackats efter många år som 
examinator och ersatts av Anja Smits i Göteborg. Sedan 2000 har totalt 176 deltagare 
blivit godkända vid specialistexamen och 11 underkända. 27 ytterligare anmälda till 
examen har lämnat (sent) återbud. Styrelsen har sedan förra året beslutat att införa 
deltagaravgift (3.000 kr) vid anmälan till specialistexamen. Detta förfarande finns i flera 
andra specialistföreningar. Styrelsen har beslutat att specialistexamen ska ske årligen, 
varför nästa examen blir i Uppsala 3-4 juni 2019. Studierektorsnätverket (som 
koordineras av styrelsens ST-representant och i vilket ingår ST-studierektorer från flera 
delar av landet och ordförande i utbildnings-och examinationsutskottet) har haft 
telefonmöten.  Kursutbudet har under de senaste åren varit begränsat inom vissa 
områden. Socialstyrelsen får inte in tillräckligt med svar/anbud för att täcka de 
prioriterade kursområdena. Det är angeläget att kliniker med specialkunnande inom 
olika kursämnen ställer upp och ordnar SK-kurser.  

 
Utbildnings- och examinationsutskottet: Sten Fredrikson, Stockholm (ordf); Arne 
Lindgren, Lund; Anja Smits, Göteborg; Anna-Karin Wärme, Eskilstuna; Anders 
Svenningsson, Stockholm. 
 
 
 
Etik- och kvalitetsfrågor 
Etik- och kvalitetsutskottet har under året besvarat sju remisser som tillskickats från 
framför allt Svenska Läkaresällskapet, Svenska Läkarförbundet och Regeringskansliet. 
Bland remisserna noteras utbildningsfrågor (6 årig utbildning till läkarexamen). SNF 
stöder både förslaget om att stärka vårdvetenskapliga forskningen och föreslår utökning 
av specialistsjuksköterskeinriktning mot neurologisk omvårdnad samt stärkt 
patientsäkerhet. Remisser finns att besvara om sakkunniggruppens underlag för beslut 
om nationell högspecialiserad vård inom områden ryggmärgsskador, avancerad 
parkinson sjukdom samt reviderat sjukvårdspolitiskt program för läkarförbundet. SNF 
förhåller sig neutral i frågan om ansökan från svensk förening för narrativ medicin om 
att bli associerad förening i SLS. 
 
 
Nationell och internationell representation 
 
Ordföranderåd, SLS, feb.  2019, Shala Berntsson, Uppsala 
Svenska Läkarförbundets representantskap: Shala Berntsson, Uppsala 
EAN (European Academy of Neurology): Sten Fredrikson, Stockholm 
WFN (World Federation of Neurology): Bo Norrving, Lund 
Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Eva Kumlien 



 
 
 
 
 
Slutord 
 
Under det gångna verksamhetsåret har SNF:s styrelse fortsatt med att arbeta för att 
stärka neurologins positioner i Sverige, huvudsakligen genom fokus på kartläggning av 
utbildning av ST-läkare där ST-rektorsnätverket har anordnat ett flertal möten för att 
diskutera de aktuella behoven på olika utbildningsenheter. Dessvärre har deltagandet i 
dessa möten har varit något begränsat, men vi fortsätter att arbeta med de viktiga frågor 
som berör ST-läkargruppen. 
 
Behovet av rätt antal neurologer i landet har kartlagts via Socialstyrelsen. Vi behöver 
utbilda fler neurologer och skapa fler ST-tjänster. Neurologi är fortfarande en mycket 
attraktiv utbildning för läkarstudenter och en strävan efter förlängd utbildningstid 
under grundutbildningen har diskuterats. 
Fortbildningsfrågan har diskuterats både på nationell nivå och inom SNF. De 
ekonomiska besparingskraven har haft en negativ inverkan på möjligheten till 
fortbildning i allmänhet. Läkarförbundet arbetar intensivt med frågan där man strävar 
efter en lagstiftning med krav på ett bestämt antal fortbildningsdagar per år. Vi ser 
verkligen fram emot detta! 
Neurologiveckans struktur, innehåll och längd har diskuterats. Då tidigare årens upplägg 
har visat sig vara ett vinnande koncept har vi följt samma spår som tidigare i 
planeringen av veckan, men vi har också fått förslag från EAN om en dag med 
internationella föreläsare i deras regi. Styrelsen har svarat försiktigt positivt på detta, 
men vill samtidigt inte förändra Neurologiveckans utformning allt för mycket. Vi ser på 
Neurologiveckan som ett unikt tillfälle att samla ihop alla neurologer från det avlånga 
Sverige till en plats med möjlighet att nätverka, utbyta tankar och erfarenhet och ta del 
av de senaste nyheterna från den neurovetenskapliga världen. 
 
 
Sammanfattningsvis ser vi en klar och positiv utveckling inom svensk neurologi med 
alltfler engagerade och ambitiösa läkare som väljer neurologi som specialitet. 
Återväxten är god. På sikt strävar vi efter fler självständiga neurologkliniker ute i landet, 
inte minst enheter stora nog att ordna fler SK-kurser. För detta krävs volym, intresse 
och resurspersoner med tidigare erfarenhet. Arbetet på nationell och internationell nivå 
kommer att fortsätta på samma sätt det kommande året. 
 
 
 
 
 
 
Uppsala 30 april 2019 
Svenska Neurologföreningens styrelse 
Shala Ghaderi Berntsson 


