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Verksamhetsberättelse för 2019 – 2020 

 

Styrelsen för Svenska Neurologföreningen vill härmed avge följande redogörelse för 

verksamheten under det gångna verksamhetsåret. 

 

 

Styrelse och funktionärer 

 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: 

Shala Berntsson, Uppsala (ordförande) 

Johan Zelano, Göteborg (vice ordförande) 

Caroline Ingre, Stockholm (vetenskaplig sekreterare) 

Mikael Jerndal, Göteborg (facklig sekreterare) 

Linnea Grindegård, Göteborg (ST- representant) 

Katrin Roos, Falun (skattmästare) 

Fredric Buchwald, Helsingborg (övrig ledamot) 

Christina Sjöstrand, Stockholm (övrig ledamot) 

Ellen Lillvall, Göteborg (övrig ledamot) 

 

 

 

Följande har varit adjungerade under det gångna verksamhetsåret 

 

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

Sten Fredrikson, Stockholm (ordförande utbildningsutskottet) 

Anders Svenningsson, Umeå/Stockholm (ordförande neuroregistret) 

Per-David Alm, Västerås (ansvarig hemsidan)  

 

 

Övriga funktionärer: 

Revisorer: Gunnar Andsberg, Lund 



Valberedning: Anja Smits, Uppsala; Dag Nyholm, Uppsala; Stockholm; Peter Thommassen 

Halmstad 

Delegat EAN & UEMS: Sten Fredrikson, Stockholm 

Delegate WFN & European Brain Council: Lars Forsgren, Umeå 

SPUR-koordinator: Snjolaug Arnadottir, Stockholm 

 

Utskott: 

Etik & kvalitetsutskottet: Ingela Nilsson Remahl (ordf.) samt Ingela Nygren, Uppsala 

Utbildningsutskottet/examinationskommittén: Sten Fredrikson, Stockholm (ordf.); Arne 

Lindgren, Lund; Lars Rönnbäck, Göteborg; Anna-Karin Wärme, Eskilstuna; Anders 

Svenningsson, Umeå/Stockholm 

ST-utskottet: Linnea Grindegård, Malmö (ordf.) 

 

Det strategiska arbetet 

Styrelsen har under året haft sex ordinarier protokollförda sammanträden varav fyra har varit 

telefonsammanträden. Första styrelsemötet ägde rum i internatform i Stockholm i september. 

Däremellan har arbetet huvudsakligen ägt rum i föreningens utskott och genom 

mailkorrespondens styrelsens medlemmar emellan.  

 

Fokus för föregående årets arbete har varit 

 1) Neurologiveckan 

 2) Se över utbildning och fortbildningsmöjligheter för ST läkare och specialister i neurologi 

 

1) Neurologiveckan. En organisationskommitté med Shala Berntsson, Karin Wirdefeldt 

och Caroline Ingre har arbetat med planeringen av veckan tillsammans med Meetx 

Sweden. 

 

I mitten av mars 2020 började Corona pandemin bli ett påtagligt problem och stora 

sammankomster förbjöds av regeringen i syfte att förhindra spridningen av covid-19. Till en 

början funderade styrelsen på att hålla ett virtuellt möte. Det blev dock allt svårare att 

arrangera och praktiskt kunna genomföra veckan utifrån reserestriktioner för deltagare och 

förbud mot större folksamlingar. En månad senare beslutade styrelsen att ställa in 

neurologiveckan. Under tiden mars-juni 2020 hade vi ett flertal extra styrelsemöten med 

anledning av inställd vecka och dess konsekvenser för föreningen via go-to-meeting.  

 

 

 

Ekonomi  

För detaljer hänvisas till balans- och resultatrapport som bifogas i slutet av denna 

verksamhetsberättelse. I denna kan man även finna detaljer om föreningens totala tillgångar. 

Sammanfattningsvis kan det genomgångna verksamhetsårets ekonomi beskrivas enligt 

följande:  

Årets intäkter var +362 701 kr, varav de största enskilda posterna utgjordes av 166 240 kr i 

medlemsavgifter och 165 761 kr i intäkter från Neurologiveckan.  



Utgifterna uppgick under det gångna året till -196 822, 80 kr. Stora utgiftsposter var, liksom 

tidigare, styrelsearbetet, utbildningsaktiviteter, representation i EAN och WFN, 

redovisningskostnader och hemsidan. 

Räntor/räntekostnader uppgick i år till + 1397,64 kr 

Årets intäkter översteg därmed utgifterna med 167 275,84 kr 

Under året har ett arv bundet i fonder överförts till föreningen, ämnade att finansiera 

utbetalningen av ”Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran 

Jahnsons minne”.  Dessa tillgångar förvaltas på ett separat fondkonto och kommer inte 

blandas med föreningens övriga ekonomiska verksamhet.  Vid överföringen hade fonderna ett 

värde av 787 270 kr. Utbetalningen av 2018 års stipendium kunde ske först i början av 2019, 

och kommer således redovisas först i nästa bokslut.  

I dagsläget med anledning av en inställd neurologivecka 2020 i Stockholm och sen avbokning 

av konferensanläggningen (Hotell At Six) samt Vasa muséet (kongressmiddag) har 

föreningen fått en del oförutsedda utgifter som överskrider föreningens ovan beräknade 

budget och ekonomiska tillgångar. Vi befinner oss i sluttampen av en juridisk process genom 

anlitat ombud för föreningens del tillsammans med kongressbyrån Meetx och övriga parter 

med förhoppning om att uppnå en förlikning. Det innebär att SNF:s tillgångar kommer att 

reduceras med en del som i nuläget inte kan redovisas då förhandlingarna inte är klara. 

Styrelsen avvaktar resultatet av denna process och därefter har vi för avsikt att återbetala 

samtliga deltagar- och sponsoravgifter som betalades in i samband med anmälan till 

neurologiveckan 2020. 

.  

 

Redaktion och hemsida 

Per-David Alm har stått för förslag till förbättring och utveckling av hemsidan under det 

gångna året. Han lämnar sitt uppdrag och fortsättningsvis har vi hjälp av Nick Whittall. Under 

året har många kurser, konferenser och möten har annonserats på hemsidan. 

 

 

Vetenskapliga frågor 

 

Tillsammans med lokal arrangör har föreningen arbetat med Neurologiveckan, inklusive 

kontakter med sällskapen för koordinering av program, kontakter med mötes arrangören, 

sponsorer och deltagare. Inför neurologiveckan i Stockholm har vi sett ett starkt intresse såväl 

hos deltagare som sponsorer. 

Föreningen har fått in 2 ansökningar för forskningsstipendiet Göran Jahnsons minne. Vi har 

valt att avvakta med utbetalning av årets stipendium utifrån rådande ekonomisk situation för 

föreningen (se ovan). 

 

 

Utbildningsfrågor 

Föreningens arbete med utbildningsfrågor bedrivs som tidigare utifrån en bred bas genom 

utbildnings- och examinationsutskottet, studierektorsnätverket och ST-utskottet. Under det 

senaste året ordnades specialistexamen i Uppsala 3–4 juni 2019 med 17 godkända deltagare. 



Erfarenheter från de senaste 20 årens specialistexaminationer har beskrivits i Neurologi i 

Sverige 2019 nr 3 sid 48–51. Totalt har cirka 200 examinander godkänts under dessa år, vilket 

torde innebära att en betydande andel av nu verksamma neurologer har genomfört examen. 

Nästa planerade examen i Göteborg 1–2 juni 2020 var fulltecknad med 25 anmälda 

examinander. Dessvärre var vi tvungna att ställa in årets specialistexamen pga. Coronakrisen 

och den avrådan från större folksamlingar och inrikes resor som uppstod. Inbetalad avgift 

sparas och examinander informerades att de står kvar på anmälningslistan till kommande 

examination (när den kan genomföras).  

Kursutbudet har under de senaste åren varit begränsat inom vissa kursämnen. Det är angeläget 

att kliniker med specialkunnande inom olika kursämnen ställer upp och ordnar ST-kurser. 

 

Utbildnings- och examinationsutskottet: Sten Fredrikson, Stockholm (ordf.); Arne 

Lindgren, Lund; Anja Smits, Göteborg; Anna-Karin Wärme, Eskilstuna; Anders 

Svenningsson, Stockholm. 

 

 

 

 

Etik- och kvalitetsfrågor 

Etik- och kvalitetsutskottet har under året besvarat 16 remisser som tillskickats från framför 

allt Svenska Läkaresällskapet, Svenska Läkarförbundet och Regeringskansliet. Bland 

remisserna noteras utbildningsfrågor (6 årig utbildning till läkarexamen). SNF stöder både 

förslaget om att stärka vårdvetenskapliga forskningen och föreslår utökning av 

specialistsjuksköterskeinriktning mot neurologisk omvårdnad samt stärkt patientsäkerhet. 

Vidare har remisser om sakkunniggruppens underlag för beslut om nationell högspecialiserad 

vård inom områden ryggmärgsskador, avancerad Parkinson sjukdom samt reviderat 

sjukvårdspolitiskt program för läkarförbundet har besvarats. SNF förhåller sig neutral i frågan 

om ansökan från svensk förening för narrativ medicin om att bli associerad förening i SLS. 

 

 

Nationell och internationell representation 

 

SLS Ordföranderåd, SLS, feb.  2020, Shala Berntsson, Uppsala  

Svenska Läkarförbundets representantskap hösten 2019: Shala Berntsson, Uppsala 

Svenska läkarförbundets fullmäktige, nov-2019, Shala Berntsson, Uppsala  

Svenska läkarsällskapet fullmäktigemöte, maj-2019: Christina Sjöstrand, Stockholm, samt 

maj-2020, Johan Zelano, Göteborg  

EAN (European Academy of Neurology): Sten Fredrikson, Stockholm 

WFN (World Federation of Neurology): Bo Norrving, Lund 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Eva Kumlien 

 



Medlemssektion SLS 

 

 

Under året har SLS genomgått en organisationsförändring och sektionerna, varav Svenska 

Neurologföreningen är en, har fått valet att bli medlemssektioner med rösträtt eller 

associerade sektioner utan rösträtt. Styrelsen har deltagit i en rad beredande möten och tillslut 

kommit fram till att det är till SNF:s fördel att bli en medlemssektion, när det nu är bestämt att 

SLS organisationsförändring blir av. Om SNF blir en medlemssektion skulle det innebära en 

avgiftsväxling och att enskilda medlemmar i SNF inte längre behöver vara enskilda 

medlemmar i SLS, utan blir medlemmar genom sitt medlemskap i SNF. Det slutgiltiga 

beslutet om SNF från och med 1 januari 2021 ska vara en medlemssektion i SLS fattas av 

SNF:s årsmöte.” 

 

 

 

 

 

 

Slutord 

 

Grundpelarna för svenska neurologföreningens arbete har varit och är att främja neurologisk 

sjukvård, utbildning och forskning. Detta har också präglat vårt arbete under det gångna året. 

En hel del diskussioner och möten anordnats med syfte att kartlägga utbildningsbehoven för 

framför allt ST läkare inom neurologi där representanter deltagit. ”Young Neurologists of 

Sweden” som ett attraktivt nätverk för unga specialister har diskuterats inom styrelsen och 

grundtankar och strukturer kring skapandet har tagit form, dock finns det ytterligare några 

steg innan det kan utannonseras. 

Väl medvetna om den ojämna fördelningen av neurologer i landet och för lite antal neurologer 

i förhållande till befolkningen, har vi dessvärre inte kunnat påverka detta i större grad under 

det gångna året, men vi är med och förmedlar information och belyser problemet i olika 

sammanhang, inte minst vid sammanträden inom vår fackliga organisation, läkarförbundet. 

Den goda nyheten är dock att vi ser en ökad efterfråga och stort intresse bland våra yngre 

läkarstudenter som vill satsa på neurologi. I Uppsala finns sedan flera år en mycket 

eftertraktad valbar kurs under termin 10 med fokus på neurologi där ett 20-tal studenter deltar 

varje termin. 

Fortbildningsfrågan är en ständig hjärtefråga för läkarförbundet och vi ser fram emot en 

lagreglering. 

Inför årets neurologivecka 2020 som styrelsen arbetade intensivt med under ett halvår hade vi 

tänkt följa samma framgångsrika koncept som tidigare åren, dock med tillägg av en 

internationell föreläsare från varje sällskap.  

Oförutsägbart nog som livet är i stora drag, så kom Corona krisen att också drabba Sverige 

och från mitten av mars 2020 blev de flesta möten, kurser och konferenser inställda/virtuella.  

Efter noggrant övervägande och med hänsyn till rådande omständigheter valde vi att ställa in 



neurologiveckan trots att vi hade kommit ganska långt i planeringen. I dagsläget är det osäkert 

hur situationen kommer att se ut inför nästa års neurologivecka, men vår förhoppning är att vi 

ska kunna fortsätta där vi slutade och hålla kvar vid att arrarrangera neurologiveckan även 

framöver. Om inte ett fysiskt möte, så finns alltid en möjlighet till virtuellt möte. Årets EAN 

möte i virtuell form lockade till sig rekordmånga deltagare och vi kommer också att arbeta på 

den bästa lösningen för våra kära neurologer i Sverige. 

 

Sammanfattningsvis har vi lämnat ett turbulent och lärorikt år bakom oss. Vi inom SNF:s 

styrelse ser dock fram emot att fortsätta arbeta med våra strategiskt viktiga frågor både internt 

och på internationell nivå under det kommande året. 

 

 

 

Uppsala 17 augusti 2020 

 

 

Shala Ghaderi Berntsson, Ordförande 

Svenska Neurologföreningens styrelse 

 


