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Kära medlemmar i neurologföreningen! 

Här kommer årets sista brev från slottsbacken i Uppsala, en vacker vinterdag med snö och 

sol! 

Tänkte lämna en liten resumé över de frågor som har varit aktuella under hösten inom 

läkarföreningen och läkarsällskapet, NPO nervsystemets sjukdomar m.m., men innan dess 

vill jag uppmärksamma er på två viktiga punkter, nämligen  

1. Neurologiveckan 2020 i Stockholm, 4–8 Maj, boka gärna in den veckan redan nu i 

eran kalender! 

2.  Nominering av lämpliga kandidater för ”Den gyllene reflexhammaren”, ett 

pedagogiskt pris som tilldelas den som varit exemplarisk inom 

neurologiundervisningen. Vi är tacksamma om ni hör av er till Johan Zelano, vice 

ordföranden i SNF på mailadressen jzelano@gmail.com 

På specialistrepresentantskapsmötet 8:e oktober på läkarföreningen berörde man bl. a. 

införandet av den nya bastjänstgöringen (BT), regionernas ansvar för antalet platser, 

innehåll, och de utmaningar som återstår när AT övergår till BT. Vidare berörde man olika 

aspekter på kvalitetssäkringen av ST-utbildningen med bl.a. schemalagd tid för handledning, 

undervisning- och egna studier samt att ST-utbildningarna blir kvalitetsgranskade. 

Läkarföreningen anordnar kurser eller stödjer annan kursverksamhet för att täcka det basala 

behovet. Enligt Socialstyrelsen finns totalt ett utbud på 115 kurser med ca 4000 kursplatser 
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och över 8000 ansökningar inom samtliga specialiteter. Brist på kursgivare och 

personbundenhet skapar ett sårbart system. Arbetsgivarna prioriterar produktion framför 

utbildning. 

För- och nackdelar med specialistexamen diskuterades inom flera specialiteter. Inom 

neurologi finns en icke obligatorisk specialistexamen som ni alla känner till och vi uppmanar 

våra färdiga specialister att delta i både den svenska och europeiska examen, vilka är 

utmärkta tillfällen för kunskapsfördjupning inom neurologi. SPUR granskningen är att 

betrakta som effektivt medel för ST-läkare att ställa ”krav” på sin arbetsgivare.  

 

Svenska läkarsällskapet (SLS) som har funnits i 200 år delar årligen ut 30 miljoner kronor i 

form av anslag, stipendier och priser. Förutom möjlighet till ansökan så har SLS infört 

certifierad fortbildning, halv/heldagar, utbildning för AT och BT läkare med 700 kr rabatt för 

medlemmarna samt SLS fortbildning på Webben. SLS är också ute på turné och besöker 

sektionernas veckor/årsmöten och är slutligen mycket aktiv med aktuella vetenskapliga 

debatter och opinionsbildning inom viktiga frågor som berör läkarprofessionen. 

På läkarföreningens fullmäktige 20–21 november fanns det många propositioner avseende 

läkarnas arbetsvillkor, löner, utbildning m.m. där ett flertal klubbades igenom. En 

sammanställning kan ni läsa om i läkartidningen #48 2019. 

Vi har också träffat representanter för NPO nervsystemets sjukdomar som arbetar med 

nivåstrukturering och kunskapsstöd. Arbetet går ut på att i första steg inventera befintliga 

kunskapsstöd på nationell/regional och lokalnivå för att därefter värdera kvaliteten i dessa 

dokument och slutligen sammanställa och beskriva konsekvenser. I nästa steg identifieras 

resurs- och kostnadskrävande rekommendationer och när kunskapsstödet är klart skickas 

dessa på remissrunda, först till patient- och professionsföreningar (SNF i det här fallet) och 

berörda NPO:er, och därefter via nationella arbetsgrupper (NAG) till sjukvårdsregionerna 

som så småningom leder till ett implementeringsstöd och publicering. Ni kommer att höra 

mer om detta under neurologiveckan. 

Arbetet med att ordna neurologiveckan i Stockholm fortskrider och temat för ST dagen har 

nu ändrats till trafikmedicin och oftalmologi. 

Våra tankar är med Sven Erik Bysells familj och vänner; vår kära kollega som i flera år varit 

oss behjälplig som revisor på SNF lämnade oss under hösten. 

Året går mot sitt slut och konsten att inte låta sig stressas av allt som har med julen att göra 

kan vi behöva lära oss. Lättare sagt än gjort, det är mänskligt med förväntningar på att något 

gott inväntar oss och det är så vi omfamnar ett Gott Nytt År både för neurologin i stort och 

för er alla, mina kära kollegor. 

 

Shala Ghaderi Berntsson 

Ordförande, SNF 


