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Bästa medlemmar! 
 
Välkommen till det nya neurologiåret 2020! 
 
Äntligen snö i Uppsala! 
 
Det här brevet innehåller 4 meddelanden: 
 
 

1. Vår bäste Bo Norrving var på XXIV World Congress of Neurology i Dubai; 27–31 
oktober 2019 och här kommer en aktuell rapport från mötet: 

 
”Jag hade förmånen att få vara Svenska Neurologföreningens delegat på 
världsneurologi-kongressen i Dubai nyligen. Delegatmötet hölls denna gången dagen 
före kongress-start, och med en mycket god representation från medlemsföreningarna. 
Huvudpunkten på delegatmötet var omröstningen kring platsen för XXVI World 
Congress of Neurology 2023 – som ni säkert vet kommer kongressen 2021 att hållas i 
Rom 3 till 7 oktober. Tre orter hade mycket färgstarka presentationer: Mexico City, Rio 
de Janeiro, och Montreal. Valet föll på Montreal som utan tvekan hade den starkaste 



ansökan från olika perspektiv, och detta var också det val som Svenska 
Neurologföreningen förordat. Kongressen kommer att hållas på samma ställe som 
World Stroke Congress hölls 2018, och de av oss som var där kan intyga att det är en 
ytterst välfungerande kongressanläggning mitt i Montreals stadskärna, nära till allt. 
Datum för Montrealkongressen är 13 till 19 oktober, 2023.  
 
Övriga mötespunkter var bland annat omval av Richard Stark (Australien) som 
Treasurer och Steven Lewis (USA) som Elected Trustee. Det fanns bara dessa båda 
kandidaterna till dessa positioner. En reflektion är att World Federation OF Neurology 
har en påtaglig köns obalans i ledningsgruppen; enda kvinna i styrelsen är Alla Guekht 
från Ryssland som Svenska Neurologföreningen stödde när hon blev invald 2018 vid 
delegatmötet i Berlin. Vid kommande nomineringar bör Svenska Neurologföreningen 
aktivt nominera och verka för en bättre könsbalans.  
 
Samma dag hade också Finance Oversight Committee, där jag är ordförande, sitt 
sammanträde. WFN har en mycket stabil ekonomi, ytterligare stärkt efter den mycket 
framgångsrika världskongressen 2017 i Kyoto. WFN har ett stort antal 
utbildningsaktiviteter, och en kraftigt ökande närvaro på WHO och FN möten under de 
senaste åren. Samtidigt finns det en oro för att formatet för de stora kongresserna 
(WFN:s främsta inkomstkälla) kan komma att ändras under 2020-talet, och en stabil 
ekonomisk bas för utbildningsaktiviteterna (WFN:s kanske viktigaste uppgift) i ett 
längre perspektiv behöver finnas.   
 
World Congress of Neurology i Dubai hade hela 4000 deltagare från 129 länder 
(rekordantal). Största antalet deltagare kom från Indien, UAE, Indonesien, USA, Saudi 
Arabien, Filippinerna, Kina, Sydkorea, Egypten och Japan. Tyvärr var det mycket få 
deltagare från de nordiska länderna. Det vetenskapliga programmet höll genomgående 
mycket hög klass, följande den långa traditionen från tidigare kongresser. Det var en 
njutning att följa de stora plenar- och Main theme-sessionerna med idel toppnamn bland 
föreläsarna, och en stor komponent av det senaste inom neuroscience, även 
experimentellt. Patrik Brundin höll ett lysande plenarföredrag (Fulton Award lecture) 
kring “The Battle to Beat Parkinson’s Disease”. Jag hade förmånen att få presentera på 
Presidential Symposium kring ”The Implications of the reclassification of stroke as a 
neurological disease”, efter Raad Shakirs föredrag om “ICD-11: how will it improve 
neurology”. ICD-11 kommer att införas från 2022, så tidpunkten närmar sig snabbt. 
WFN-presidenten William Carroll höll ett mycket starkt föredrag om ”A Global Role for 
the World Federation of Neurology”, där han lyfte fram de ökade insikterna vilken stor 
roll nervsystemets sjukdomar spelar inom den globala hälsan och sjukdomspanoramat. 
Ett stort antal av kongressens sessioner kan ses i efterhand på kongressens arkiv-sida 
https://wfneurology.org/wcn-2019-plenary-sessions.  
 
Kongressen var väldigt fint organiserad, och klimatet i Dubai var alldeles perfekt vid 
denna tidpunkten. Det var fascinerande att se den snabba uppbyggnaden av skyskrapor, 
den ena mer innovativt designad än den andra, i Dubai och i regionen. Besöket i Dubai 
gav också ett tillfälle för mig att besöka Louvren-filialen i Abu Dabi – rekommenderas 
varmt.  
 

https://wfneurology.org/wcn-2019-plenary-sessions


Nu ser vi fram emot en World Congress of Neurologi i Rom oktober 2021, som alldeles 
säkert kommer att locka ett mycket stort antal deltagande från Sverige. Program-
planeringen har redan startat. Jag tror det blir en lysande kongress.” 
Bilderna visar BO Norrving som representant från SNF, tillsammans med WFN 
presidenten William Carroll och kongresslokalen i Dubaj. 
 

 
 

 
 
 
 

2. Som ni säkert läst i Läkartidningen det senaste året har Svenska Läkaresällskapet 
(SLS), där SNF är en sektion, beslutat om en ny organisationsstruktur. Istället för 



att ha individuella medlemmar ska nu varje sektion vara medlem istället. 
Styrelsen har diskuterat frågan under året, talat med företrädare för SLS och 
närliggande sektioner och landat i slutsatsen att SNF bör bli en medlemssektion i 
SLS. Den konkreta effekten blir att alla medlemmar i SNF blir automatiska 
medlemmar i SLS och får tillgång till stipendier, anslag med mera. Man kommer 
alltså inte längre behöva betala den individuella avgiften om 700 kr per person. 
Istället kommer SNF att betala en avgift om ca 100–150 kr per medlem och 
styrelsen kommer att föreslå en motsvarande avgiftshöjning. Styrelsen kommer 
att lägga fram en proposition om att SNF ska bli medlemssektion i SLS för beslut 
på vårt kommande årsmöte i Stockholm och ett förslag om de stadgeändringar 
som behövs. Om årsmötet fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer 
SNF att bli en medlemssektion i SLS. 

 
 

3. Vill åter be er att skicka in förslag på kandidater till pedagogiska priset Gyllene 
Reflexhammaren till vice ordföranden Johan Zelano på jzelano@gmail.com 
 

 
 
Sist men inte minst! 
 

4. Boka in neurologiveckan 4–8 maj 2020 i Stockholm! 
 
 
Många hälsningar! 
 
Shala Ghaderi Berntsson 
 
Ordförande, SNF 
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