
Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen den 28 

januari 2019 kl 10 i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra 

Kyrkogata 10, Stockholm   
 

Närvarande: Shala Berntsson (SB, ordförande), Johan Zelano (JZ, vice 

ordförande), Caroline Ingre (CI, vetenskaplig sekreterare), Mikael Jerndal 

(MJ, facklig sekreterare), Katrin Roos (KR, skattmästare), Christina 

Sjöstrand (CS, övrig ledamot), Fredrik Buchwald (FB, övrig ledamot), 

Björn Evertsson (BE, övrig ledamot, ST-utskottet), Per-David Alm (PDA, 

adjungerad, ansvarig för hemsidan), Ingela Nilsson-Remahl (INR, 

adjungerad, ordförande etik- och kvalitetsutskottet), Sten Fredrikson (SF, adjungerad, 

ordförande utbildningsutskottet), Anders Svenningsson (AS, adjungerad, SNFs representant i 

Svenska neuroregister) 

 

Förhinder: Magnus Esbjörnsson (ME, övrig ledamot) 

   

1. Mötets öppnande (SB) 

SB förklarade mötet öppnat 

 

2. Val av protokolljusterare 

JZ valdes till protokolljusterare 

 

3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen 

Styrelsen ansåg mötet behörigen utlyst och fastställde dagordningen  

 

4. Föregående mötesprotokoll (SB, MJ) 

SB gick igenom föregående mötesprotokoll 

 

5. Facklig sekreterare har ordet (MJ) 

a. Medlemmar  

Föreningen har i nuläget 430 medlemmar. Sedan förra styrelsemötet har två 

förfrågningar om medlemskap inkommit från utländska läkare. Beslut att en 

ST-läkare i neurologi i Köpenhamn beviljas medlemskap. Avseende en 

specialistläkare i neurologi i Turin, Italien, beslutas att MJ ska kontakta och 

förtydliga att föreningens fokus är verksamhet i Sverige och be om motivering 

för ansökan. Vid behov ny diskussion på nästa styrelsemöte.  

b.  Hantering av personuppgifter m.m.  

Styrelsen uppdrog åt MJ att med stöd av administratör på SLS ta fram förslag 

på hur föreningen kan informera medlemmarna om hantering av 

personuppgifter enligt GDPR, och att vid godkänd medlemsförfrågan framöver 

ska MJ skicka svarsmail till den som blir medlem med info om att vi för ett 

medlemsregister och föreslå att man registrerar sig för nyhetsbrevet. 

 

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (CI) 

a. Utländska ST-läkare på Neurologiveckan 

CI hade fått förfrågan från en dansk ST-läkare i neurologi om deltagande på 

ST-dagen på Neurologiveckan. Styrelsen beslutar att denne och andra 

utländska ST-läkare ska godkännas och välkomnas för deltagande. 

b. Stipendium till Göran Jahnsons minne  



CI rapportrerade att stipendiemedlen för för 2018 är redo att utbetalas till 

Benno Mahler. 

 

7. Skattmästaren har ordet (KR) 

a. Ekonomi och balansräkning 

b. KR redovisade föreningens ekonomi 

c. Stipendium till Göran Jahnsons minne  

KR redogjorde för kontakter med Skatteverket avseende adressändring och 

skatteregler, och att aktuella regler för SNFs Stipendium till Göran Jahnsons 

minne är i enlighet med skattereglerna. Styrelsen uppdrog åt KR att sälja 

fondandelar för att täcka kostnaderna för stipendieutbetalningar för 2018 och 

2019. 

 

8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE) 

a. Specialistexamen i Neurologi 2019  

SF rapporterade att det är 13 examinander anmälda till examen i Uppsala. 

Kostnaden är 3000 kr/examinand, och faktureras till den klinik där 

examinanden är anställd. SF informerade också kort om europeiska 

neurologiexamen (UEMS).  

b. EAN-dag  

SF tog upp att EAN har ett erbjudande om att ge stöd (upp till 7500 euro) till 

en EAN-dag som ska ligga dagen för ett möte (t.ex. Neurologiveckan). 

c. Eventuell ökad central styrning av ST-tjänster i neurologi  

Diskussion kring detta (såsom bl.a. uppmärksammat nyligen i Läkartidningen). 

BE uttrycker ur ST-läkarperspektiv starkt stöd för central styrning.  

d. Ledamöter/poster för omval vid årsmötet på Neurologiveckan 2019 (genomgång 

av SF för valberedningens räkning). Ledamöter väljs till en post i 2+2 år. 

Adjungerade representanter är utsedda av styrelsen och ej föremål för 

val/omval.  

i. Katrin ska väljas för ett år till som skattmästare. 

ii. Björn avgår, ny representant för ST-utskottet behövs. Förslag finns, och 

fler förslag välkomnas.  

e. Utbildningsmaterial med video-föreläsningar med presentationsdokument. 

Förslag från AS som diskuterades brett. Styrelsen är mycket positiv, och 

föreslår att kommande representant för ST-utskottet får en nyckelroll i 

genomförandet med stöd av övriga i styrelsen. Diskuteras att 

utbildningsmaterialet kan rymmas och finansieras inom ramen för 

Neurologiveckan. 

 

9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR) 

INR redogör utskottets arbete under de senaste månaderna, och beredning av inkomna 

remisser. 

 

10. Rapport från Strategiutskottet (CS, INR, FB) 

Diskussion kring ett antal fokusområden:  

a. behovet av att stärka neurologin runt om i landet på andra sjukhus än 

universitetssjukhusen framför allt avseende ST-läkare 

b. fortbildning av neurologspecialister, eventuellt organisera en nationell 

”neurologbakjoursskola”, utveckla ett utbildningsmaterial med med 

videoinspelade föreläsningar med presentationsdokument 



c. verka för fungerande, långsiktig och givande användning av kvalitetsregister.  

 

11. Neurologiveckan (SB, CI) 

a. 2019  

CI rapporterade från förberedelse-arbetet, och visade programmet. Årsmötet 

planeras till torsdag 16/5 kl 12:15-13:15. 

b. 2020 

Förslag till 2020 att förkorta konferensen till fyra dagar: en ST-dag, en EAN-

dag (utländska föreläsare) och två dagar för sällskapen (ev ta bort lokala 

programmet med arrangerande klinikens session). Beslut att planera för att 

SNF på Neurologiveckan 2020 ska lansera ett utbildningsmaterial med 

videoinspelade föreläsningar med presentationsdokument, finansierat inom 

ramen för Neurologiveckan. 

c. 2021 

Diskussion kring möjliga orter för Neurologiveckan 2021. Styrelsen uppdrog 

till SB att ta kontakt enligt styrelsens beslut.  

  

12. Hemsidan (PDA) 

Inget aktuellt att diskutera. 

 

13. EAN – ansökan Göteborg, uppdatering (MJ, JZ) 

MJ meddelade att ansökan för EAN i Göteborg inte är aktuell för 2024. Då 

konferensen ligger i Skandinavien både 2019 och 2022 har tjänstemännen på EAN 

meddelat att det kan bli aktuellt för Göteborg 2025 eller senare. Ansökan ska då 

lämnas in i januari-februari 2020. 

 

14. Svenska Neuroregistret (AS) 

AS rapporterade om svårigheterna med att finansiera Svenska Neuroregistret. På 

förfrågan har endast två av 17 kliniker uppgett att de är villiga att betala begärd 

kostnad för registret. För att klara finansieringen av MS-delen har MS-sällskapets 

styrelse beslutat om finansiering med pengar från läkemedelsindustrin. SNFs styrelse 

anser att kvalitetsregister är ett viktigt instrument för kvalitetskontroll och möjlighet 

till uppföljning, och bör finansieras av offentliga medel. Diskussion kring hur 

registrering fungerar i de två välfungerande registren Riksstroke och Riks-HIA.   

 

15. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ) 

För styrelsens arbete finns detaljerad information och relevanta dokument på 

styrelsens interna dropbox.  

a. Läkarförbundets policy för läkares ledarskap i sjukvården (avsändare SLF), 

beslut att ej lämna svar. 

b. Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) – 

slutbetänkande (avsändare SLS), CI ska bereda svar i samråd med SB och 

INR. 

c. SLS primärvårdsarbetsgrupps rapport Stärk primärvården! (avsändare SLS), 

beslut att ej lämna svar. 

d. Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter – betänkande 

(avsändare SLS), beslut att CI ska bereda svar i samråd med SB och INR. 

 

16. Övriga frågor 



a. Diskussion om förslag från styrelsen till SLS priser 2019. Styrelsen uppdrog åt 

JZ ska meddela SLS förslag med motivering. 

b. SB redogjorde för förslaget på förändrad medlems- och organisationsstruktur i 

SLS, vilket delgivits styrelsen mailledes. Diskussion fördes kring för- och 

nackdelar med förslaget. Beslut att vi är emot föreslagen förändring och 

förordar nuvarande struktur av SLS. Styrelsen uppdrog åt SB att vid SLS 

ordföranderådet 1/2 meddela att SNF är emot föreslagen förändring. Om 

förändringen av SLS genomförs planerar styrelsen att på SNF årsmöte ta upp 

frågan med medlemmarna om SNF ska bli en medlemssektion. Fortsatt 

diskussion kommer att ske vid nästa styrelsemöte.  

c. Nästa styrelsemöte hålls tisdag 5/3 kl 15:30 – 17:00 via GTM. Kommande 

möten under våren 2019 är styrelsemöte tisdag 9/4 kl 15:30 – 17:00 via GTM 

och årsmöte i samband med Neurologiveckan i Malmö torsdag 16/5 kl 12:30 – 

13:30.  

 

17. Mötets avslutande 

SB förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Mikael Jerndal, sekreterare  Shala Berntsson, ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Johan Zelano 

  

  


