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Neurologiveckan kommer att genomföras!  
 
 
 

Neurologiveckan har sedan 2014 visat sig vara en stor succé med möjligheter till 
fortbildning, kunskapsutbyte och nätverkande. Med anledning av Corona/Covid-19-
epidemin så är scenariot omkring oss helt annorlunda jämfört med tidigare år, 
förutsättningarna förändras också från dag till dag.  
 
Vi är väl medvetna om de restriktioner för möten och resor som finns, men vi väljer 
ändå att genomföra veckan med kompletterande möjligheter för deltagande on-line! 
Digitala lösningar för deltagande kommer därför att erbjudas.  Anmälningsavgiften 
kommer att vara densamma fram till mötet, dvs även efter den 15 mars.  
 
Planeringen för veckan ligger minst ett år i förväg med lokalbokningar, catering, sociala 
aktiviteter och annat. I nuläget får vi helt enkelt inte tillbaka några pengar eftersom vi 
har passerat tiden för avbokningen. Vi kan således inte ställa in mötet utan att det 
resulterar i mycket stora ekonomiska förluster för föreningen, till och med på en nivå att 
vi som förening kan försättas i konkurs. 
 
När det råder tuffa tider så är det ännu viktigare att vi samlas kring neurologin och ser 
möjligheterna att utvecklas snarare än att ta ett steg bakåt. 
Vi välkomnar er till årets Neurologivecka med förhoppning om att situationen förbättras 
och att vi skall kunna träffas på plats i Stockholm.  
 
Frågor och svar 
 

1. Jag har redan betalat anmälningsavgiften, men kan inte delta pga. rådande 
situation kring smittorisk. Får jag tillbaka mina pengar? 
 
 se avbokningsregler, ifall mötet inte kan äga rum fysiskt, så kan ni delta online. 
 

2. Hur fungerar ett virtuellt möte? 
En virtuell registrering kommer automatiskt att erbjudas alla anmälda deltagare 
som inte kan infinna sig fysiskt.  
 

3. Hur förbereder jag mig för ett virtuellt möte? 
För att vara med behöver ni bra internetuppkoppling, en dator, headset eller 
hörlurar samt bekräftad registrering 
 

4. Kommer alla sessioner och program att sändas online? 
För närvarande arbetar vi med att kunna sända alla sessioner för samtliga   
kategorier. 

 



 
Varmt välkomna! Håll dig uppdaterad på hemsidan! 
 
Shala Ghaderi Berntsson, ordförande SNF 
 
 
 
 

 
                                                                                  
 

 
 
 


