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Bästa kollegor, 

Hösten är här i all sin prakt och det är full fart på arbetslivet, kurser, konferenser och 

planeringar. Vi har nyss haft våra årliga internatdagar på Bergendal där vi gått igenom det 

som har varit, och även planerat SNF:s kommande verksamhetsår. Två intensiva och 

inspirerande dagar med mycket diskussioner och inlägg från alla i styrelsen har resulterat i 

följande: 

• Enligt senaste uppdatering har Svenska Neurologföreningen 435 medlemmar i 

medlemsregistret som är upprättad av läkarförbundet. 

 

• Under året som har gått, har vi dessvärre haft en del tekniska problem med 

förfrågningar om medlemskap via länken på hemsidan, där flera förfrågningar 

stoppats av mail-brandvägg. Vi kommer att åtgärda detta. 

 

• Vår representant för utbildning Sten Fredrikson rapporterade från ett dialogmöte om 

utbildningsfrågor vid Socialstyrelsen. Styrelsen är enig om att det råder ett stort 

behov av ST-tjänster nationellt och att dessa bör koordineras för att kunna täcka 

behovet av en jämn tillgång på neurologspecialister runtom i landet.  

• Specialistexamen hölls i juni 2019 i Uppsala med 19 deltagare.  

Vi vill också passa på att göra reklam för den europeiska specialistexamen som 

anordnas varje år i anslutning till EAN mötet.   

• OBS! Planerad specialistexamen för 2020: 1-2 juni i Göteborg 



  

• Vi har också diskuterat huruvida SNF kan vara till hjälp med att anordna fler ST kurser 

i sällskapens regi för att kunna täcka behoven. Ett dokument ska upprättas som kan 

användas av potentiella kursarrangörer. ST utskottet kommer framöver att starta ett 

nätverk inom föreningen, ”Young Neurologist of Sweden” som har till uppgift att 

driva frågor som berör vidareutbildning, utbyten av erfarenheter, extern praktik 

m.m. för nyblivna specialistläkare.  

• Styrelsen beslutade att föreningens ambition är att bli en medlemsförening i SLS, och 
börja arbeta med förberedelserna för detta. Medlemmarna kommer att tillfrågas vid 
SNF:s årsmöte, 7 maj 2020 för en slutgiltig ställning till om SNF ska ansöka om att bli 
en medlemsförening eller kvarstå som sektion till SLS.  

•  Arbetet inom NPO nervsystemets sjukdomar fortskrider och bl.a. har följande hänt 
under året som gått:  
NAG smärta, NAG stroke, barnneurologi, TAG migrän, rekommendation samt 

Samarbete med SoS för uppföljning av NR har blivit etablerade. 

Rekommendation IVIG neurologisk indikation är klar. 

Ett gemensamt möte med ordförande för NPO nervsystemets sjukdomar ska 

planeras under hösten tillsammans med representanter för de olika sällskapen inom 

SNF:s styrelse. 

• Planering för nästa års neurologivecka är i full gång och denna gång kommer 

sällskapen att ansvara för att bjuda in var sin internationella föreläsare på sina 

sessioner. 

För övrigt är konceptet oförändrat med en inledande ST- dag på måndag, där årests 

tema kommer att vara fokuserad på ”yrsel”. Basföreläsningar, (OBS! i första hand för 

övrig personal, ej läkare) som ordnades av sällskapen i Malmö/Lund visade sig vara 

mycket uppskattade och kommer att finnas med tillsammans med specialprogram 

inriktat till övrig vårdpersonal. 

Så sist men inte minst avvara följande datum i kalendern: 

 
 

Neurologiveckan 2020, 4-8 maj i Stockholm 
 
 
 
 
 
Varma hälsningar! 
 
Shala Ghaderi Berntsson 
Ordförande SNF 

 

 


