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Bästa kollegor, 

Innan sommaren startar och ni åker på semester vill jag skriva några rader! 

Neurologiveckan i Malmö/Lund, den femte i rad, blev en riktigt lyckad och välarrangerad 

vecka med en utmärkt kongresslokal och boende på samma plats, mitt i centrum av Malmö 

samt närhet till tågstationen och alla faciliteter man kan önska när man är på en kongressresa.  

Veckan startade med ST utbildning med temat ”sömn”, där antalet deltagare var rekordhögt. 

Detta speglar både ett stort intresse för ämnet och behov för flera SK-kurser framöver. 

De resterande dagarna var fullmatade med sällskapens uppdaterade föredrag och 

paneldiskussioner som täckte många områden, alltifrån stroke i akutskedet till den vanligaste 

formen av polyneuropati, status epileptikus, MS, tidig Parkinson och avslutningsvis ovanliga 

huvudvärksformer. Lokala vetenskapliga programmet bjöd på en imponerade presentation av 

avancerade tekniker och forskning i Lund/Malmö. Nytt för i år var också parallella 

basföreläsningar som sällskapen ansvarade för. Detta program vänder sig i första hand till 

omvårdnadspersonal med behov för inlärning och uppdatering.  

Årets gedigna program för omvårdnadspersonal/vårdadministratörerna var otroligt ambitiöst 

och antalet deltagare på dessa program också rekordhögt.  



Neuroförbundet presenterade en väl uppdaterad rapport där man bl.a. diskuterade bristen på 

neurologläkare och aktuella neuroteam för omhändertagandet av patienter med neurologisk 

sjukdom.  Det pedagogiska priset ”den gyllene reflexhammaren” tilldelades Rayomand Press 

på Karolinska sjukhuset för hans alltid vänliga sätt och ständiga vilja att dela med sig av sin 

stora kunskap och vägleda yngre kollegor. 

SNF:s forskningsstipendium i Göran Jahnsons minne gick till Erik Lindgren, doktorand på 

neurologkliniken, Sahlgrenska sjukhuset för ett forskningsprojekt som avser att skapa ett 

multicenterregister för patienter med cerebral ventrombos. 

Sist men inte minst så var de sociala programmen med välkomstmottagning på Grand, besök 

på Ribersborgs kallbadhus och konferensmiddag på AF- borgen i Lund mycket uppskattade. 

Den sociala samvaron, erfarenhetsutbyten, lära känna nya kollegor och knyta kontakter är 

minst lika berikande och viktigt för neurologins framtid som att inhämta nya kunskaper. 

Det som också var iögonfallande för årets neurologivecka var det stora antalet yngre ST 

kollegor med stort intresse och längtan för kunskapsinhämtning. Det är fantastiskt roligt att se 

en kraftig återväxt inom neurologin i Sverige.  

Stort Tack till neurologklinikerna Malmö/Lund och till Sällskapen för en minnesvärd och 

berikande neurologivecka! 

Även om jag tycker att den här veckan var närmast perfekt så finns det alltid utrymme för 

förbättringar. Vi på SNF är därför måna om att få feedback från så många som möjligt via de 

enkäten som delades ut några dagar efter avslutad vecka.  

Traditionen med neurologiveckan fortsätter även nästa år och ni kan redan nu avvara följande 

datum till neurologiveckan: 

4–8 maj 2020 i Stockholm 

 

Vad händer inom SNF:s styrelse? (förutom att vi ordnar neurologiveckor!) 

Årsmötet hölls i en mindre lokal under neurologiveckan där två nya styrelsemedlemmar 

välkomnades: Linnea Grindegård som representant för ST-utskottet och Ellen Lillvall som 

övrig ledamot.  

Vi övriga fortsätter ytterligare ett år, undertecknad i ordföranderollen, Johan Zelano som vice 

ordförande, Caroline Ingre som vetenskaplig sekreterare, Mikael Jerndal som facklig 

sekreterare, Katrin Roos som skattmästare, Christina Sjöstrand (ordförande för strategiska 

utskottet) och Fredrik Buchwald som övrig ledamot. De adjungerade i styrelsen består av Sten 

Fredrikson (ordförande i utbildningsutskottet), Ingela Nilsson-Remahl (ordförande i etik- och 

kvalitetsutskottet), Anders Svenningsson (representant för neuroregistret). Vi tackar Björn 

Evertsson och Magnus Esbjörnsson som avslutar sina uppdrag. Per David Alm fortsätter att 

bistå med uppdateringar av SNF:s hemsida. 

Till valberedningen valdes en ny medlem, nämligen Peter Thomasson-Sommer. Vi riktar ett 

stort tack till Sten Fredrikson som lämnar sitt uppdrag efter många år av arbete inom 

valberedningen. 

Vad kommer SNF att arbeta med under det kommande året?  



Vårt viktigaste uppdrag är att fortsatt befrämja neurologins position i landet. Vi uppmuntrar 

till och stödjer allt arbete som stärker neurologin, här kommer några exempel: 

 

• Satsa på ST utbildning, verka för att skapa fler SK kurser 

• Satsa på fortbildning efter specialistexamen 

• Anordna neurologiveckan med högkvalitativt innehåll med hjälp av sällskapen 

• Att samarbeta med/vara lyhörda för patientföreningar/neuroförbundet  

• Besvara remisser, representera svensk neurologi i kontakt med läkarförbundet, 

läkarsällskapet, socialstyrelsen med flera både nationellt och internationellt.  

• Att synas i media, att skriva artiklar, att delta i Almedalen  

• Att tillsammans med sällskapen agera för att få till nationella riktlinjer 

• Att visa på neuroenheternas ojämna fördelning över landet (neurologikartan) 

• Att vara delaktig i utformningen av NPO för nervsystemets sjukdomar 

• Att följa utvecklingen av digital e-Hälsa/digitalt stöd i vården 

 

MEN det viktigaste är Ni, våra kära medlemmar i neurologföreningen! 

Det är era röster och synpunkter vi vill framhäva och därför behöver vi ta del av dem.   

Hör gärna av er med tankar och funderingar, ni hittar våra kontaktuppgifter på SNF:s hemsida 

under fliken ”styrelsen”. 

Och med detta sista ord vill jag önska er alla en riktigt fin sommar! 

 

Shala Ghaderi Berntsson 

 

Ordförande SNF 

 

 

 

 

 


