
Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen 5 mars 

2019 kl 15.30-17.00 genom Go-to-meeting 

 

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), 

Ingela Nilsson-Remahl (INR, ordförande etik- och kvalitetsutskottet), 

Anders Svenningsson (AS, SNFs representant i Svenska neuroregister) 

fr.o.m. punkt 11. 

 

Förhinder: Björn Evertsson (BE, övrig ledamot, ST-utskottet), Magnus Esbjörnsson (ME, 

övrig ledamot), Per-David Alm (PDA, övrig ledamot), Sten Fredrikson (SF, ordförande 

utbildningsutskottet),  

   

1. Mötets öppnande (SB) 

SB förklarade mötet öppnat 

2. Val av protokolljusterare 

CI och FB 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) 

MJ rapporterade att 5 ansökningar om medlemskap har inkommit sedan förra 

styrelsemötet, och föreningen har nu 435 medlemmar. Dock är medlemsregistret just 

nu inte tillgängligt då SLF håller på att byta system, och MJ har ännu inte fått 

inloggningsuppgifter varför viss osäkerhet finns kring exakta antalet medlemmar. 

Tidigare har diskuterats om SNF eventuellt skulle byta medlemsregisterhållare till 

SLS, men med tanke på pågående föreslagen omorganisation av SLS beslutade 

styrelsen att avvakta med att bereda detta tills det är klart hur SLS organiseras och 

vilken relation SNF kommer att ha till SLS. 

6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (CI) 

CI rapporterar att för Stipendium till Göran Jahnsons minne för 2019 har ännu inga 

ansökningar inkommit. Sista ansökningsdag är 190331 och styrelsen förväntar sig att 

ansökningar primärt kommer kring detta datum. Styrelsen beslutade att CI ska gör 

nytt mailutskick till verksamheterna och att SB med assistans av MJ ska skicka ut ett 

nyhetsbrev via MailChimp till medlemmarna, med information om stipendiet.  

7. Skattmästaren har ordet (KR) 

KR rapporterade att Stipendium till Göran Jahnsons minne för 2018 nu är utbetalt till 

Benno Mahler, men att hon ännu inte fått bekräftelse om att pengarna kommit in på 

rätt konto. 

KR har tillfälligt stoppat utskick av fakturor för specialistexamen, då behov uppstod 

att utreda om F-skattesedel behövs. Skatteverket är tillfrågade. 

Diskuteras hur SNF styrelsemedlemmar ska anmäla sig till Neurologiveckan 2019. 

Styrelsen uppdrog åt CI att be Meetx ordna en anmälningslänk som alla i styrelsen 

kan använda för att anmäla sig, istället för anmälan via Neurologiveckans hemsida. 

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

SF och BE ej närvarande. SF har mailledes rapporterat att det 28/2 var 16 examinander 

anmälda till specialistexamen.  



BE har tidigare rapporterat att Linnea Grindegård, ST-läkare i Lund, planeras att i 

samband med årsmötet ta över som ST-utskottets representant i SNF styrelse. 

9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR) 

INR rapporterar om NPO-halvdagsmöte där regional och nationell centralisering av 

olika fokusområden diskuterades. Två fokusområden där arbete redan startat 

presenterades: Avancerad Parkinson-vård – ingen konsensus om att det i nuläget är 

lämpligt att skapa en samlad enhet. Ryggmärgsskadevård – olika åsikter om var en 

eventuell nationell högspecialiserad enhet ska ligga, ingen konsensus. 

Diskussion fördes kring vilka olika intressenter som finns kring de frågor som NPO, 

SKL och Socialstyrelsen arbetar med, och vilken roll SNF och andra 

specialitetsföreningar har eller skulle kunna ha. 

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

Diskussion kring samverkan med Neuro (tidigare Neuroförbundet). SB har på 

förfrågan från Ida Malm på Neuro etablerat en dialog. Styrelsens ambition är att ha ett 

bra samarbete med Neuroförbundet och andra patientorganisationer. 

11. Neurologiveckan (SB, CI) 

CI tar upp att Neuro (tidigare Neuroförbundet) har förfrågan om att få presentera en 

rapport under Neurologiveckan. Styrelsen beslutade att bifalla detta och uppdrog åt 

CI att erbjuda Neuro att göra detta i samband med lunchuppehållet onsdag 15/5. 

Sedan tidigare beslutat att Neurologiveckan 2020 ska hållas i Stockholm med 

Karolinska Solna som lokal arrangör.  

På uppdrag av styrelsen har SB haft kontakt med verksamhetschefen för Neurologen 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och fått positivt gensvar. Styrelsen beslutade att 

Neurologiveckan 2021 ska hållas i Uppsala med Akademiska sjukhuset som lokal 

arrangör. 

12. Hemsidan (PDA) 

Inget aktuellt. 

13. Svenska Neuroregistret (AS) 

AS rapporterade om utmaningarna för Neuroregistret med finansiering, datainsamling 

och användarvänlighet. Diskussion förs med jämförelser med Riksstroke, EVAS, mfl 

register. Styrelsen anser att Neuroregistret bör fungera som ett kliniskt stöd och 

verktyg, och att målsättningen bör vara användarstyrd utveckling. 

14. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ) 

Inga aktuella remisser att avhandla. Inkomna remisser har besvarats av SB eller 

beslutats om att ej besvara. 

E-hälsodagen 20/3 – INR planerar att delta 

Läkarförbundets specialistrepresentantskapsmöte i april – SB deltar  

SLS fullmäktigemöte 14/5 – CS planerar att delta  

15. Övriga frågor 

Inget aktuellt. 

16. Mötets avslutande 

SB förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Mikael Jerndal, sekreterare  Shala Berntsson, ordförande 

 

 

 

Caroline Ingre, justerare  Fredrik Buchwald, justerare 


