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Svenska Neurologföreningen  
Verksamhetsberättelse 2020-2021 

 

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 

Johan Zelano, Göteborg, ordförande  

Ellen Iacobaeus, Stockholm, vice ordförande 

Katharina Fink, Stockholm, facklig sekreterare 

Caroline Ingre, Stockholm, vetenskaplig sekreterare 

Katrin Roos, Falun, skattmästare 

Shala Berntsson, Uppsala, övrig ledamot 

Aleksandar Saric, Eskilstuna, övrig ledamot 

Ellen Lillvall, Göteborg, övrig ledamot ,  

Linnea Grindegård, Malmö, övrig ledamot, ST-representant 

 

Följande har varit adjungerade under det gångna verksamhetsåret: 

Sten Fredrikson, Stockholm, ordförande utbildningsutskottet 

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

Anders Svenningsson, Stockholm, SNFs representant i SNR 

 

Övriga funktionärer:  

 

Revisor: Magnhild Sandberg Wollheim   

Valberedning: Dag Nyholm, Anne-Marie Landtblom, Peter Thomassen 

Delegat EAN & UEMS: Sten Fredrikson, Stockholm  

Delegat WFN & European Brain Council: Bo Norrving, Umeå  

SPUR-koordinator: Snjolaug Arnardottir, Stockholm  

 

Utskott: 

Etik & kvalitetsutskottet: Ingela Nygren, Akademiska sjukhuset Uppsala och Ingela Nilsson 

Remahl (ordf) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. Vid behov har avstämning skett 

med representanter från resp specialistsällskap. 

 

Utbildningsutskottet/examinationskommittén:  

Sten Fredrikson, Huddinge (ordf), Anja Smits, Göteborg, Arne Lindgren, Lund, Anna-Karin 

Wärme, Eskilstuna och Anders Svenningsson, Danderyd. 

ST-utskottet: Linnea Grindegård, Ellen Lillvall 
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Det strategiska arbetet  

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden varav sex har varit digitala 

sammanträden. Verksamhetsårets första styrelsemöte genomfördes i Stockholm. Däremellan 

har arbetet huvudsakligen ägt rum i föreningens utskott och genom mailkorrespondens mellan 

styrelsens medlemmar. 

 

Fokus har varit 

 

1) Neurologiveckan. Ett omfattande arbete har lagts ned från styrelsen för att hantera 

överenskommelser gällande Neurologiveckan 2020, som med kort varsel fick ställas in av 

pandemiskäl, samt arrangemang av det 

digitala alternativet Neurologidagarna 2021. 

Styrelsen har också undersökt 

förutsättningarna för Neurologiveckan att 

återstarta 2022. 

 

2) Neurologers administrativa börda. En 

enkätundersökning om neurologers arbete 

med intyg genomfördes under hösten 2020 

och resultatet visar att intyg tar avsevärd 

arbetstid i anspråk. Vikten av att neurologers 

administrativa börda minskar har framförts i 

debattartiklar i Dagens medicin, Svenska 

dagbladet och Läkartidningen. Neurologers 

psykosociala arbetsmiljö har också 

diskuterats på möte med Läkarförbundet. 

 

3) Medlemssektion i SLS. Årsmötet 2020 beslutade att SNF skulle slutföra processen som 

inleddes under förra verksamhetsåret och bli en medlemsektion i Svenska läkaresällskapet. 

Detta innebär att SNFs medlemmar har tillgång till medlemsförmåner i SLS, samt att 

föreningen har fler röster vid SLS fullmäktigemöte. Styrelsen har administrerat anslutningen 

och använt möjligheten till kostnadsfri lokal för styrelsemöte. 

  

4) Medlemsregistret. Liksom tidigare har föreningen haft problem med sitt medlemsregister, 

vilket hanteras av Läkarförbundet. Registret kan inte registrera personer som inte är fackligt 

anslutna, vilket försvårar hanteringen av medlemskap för de personer som vill vara 

medlemmar i SNF, men inte i SLF. Styrelsen har under året undersökt förutsättningarna för 

att byta till en extern leverantör. Detta skulle kosta i storleksordningen 30-40 000 kr per år, 

vilket inte bedömdes vara en försvarlig kostnad givet det osäkra läget för Neurologiveckan. 

Styrelsen kommer att försöka utveckla rutiner för att hantera icke-fackligt anslutna 

medlemmar under kommande verksamhetsår. Om det inte går finns alternativet att köpa 

tjänsten externt kvar.  

 

5) Fortsatt utveckling av SNF:s webportaler/digitala kontaktytor. Styrelsen har inlett en 

översyn av hemsidan neurologforeningen.org, som vi nu tagit över driften av i och med 

avslutandet av samarbetet med den kongressbyrå som tidigare hanterat Neurologiveckan. Mer 

information finns under hemsidan. Ett presentationsmaterial för marknadsföring av SNF har 

utarbetats. 
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Ekonomi 

För detaljer hänvisas till balans- och resultatrapport. Årets rörelseintäkter var totalt -171 543, 

30 kr. Orsaken till det stora underskottet i intäkter är att Neurologiveckan av pandemiskäl var 

tvungen att ställas in, vilket blev mycket kostsamt för föreningen. De största enskilda posterna 

utgjordes av  -350 000 kr  för Neurologiveckan, + 130 456,70 kr i medlemsavgifter och 

+48 000 kr i övriga inkomster (främst avgifter för 2020 års specialistexamen som även denna 

blev inställd, men där anmälningsavgifterna sparas till specialistexamen 2021).  

Finansiella intäkter uppgick till + 11 762,43 kr. 

Utgifterna uppgick under det gångna året till -357 791,18 kr. Av dessa gick 115 000 kronor 

till en advokatfirma som hjälpte oss att förlika kostnadsansvaret för den inställda 

Neurologiveckan. Då detta kan tyckas vara en stor summa skall understrykas att de kostnader 

föreningen initialt avkrävdes var hundratusentals kronor högre och i slutänden besparades vi 

därför mycket stora summor på att anlita en advokatfirma. Stora utgiftsposter var också, 

liksom tidigare år, styrelsearbete, representation i internationella neurologiföreningar, 

redovisningskostnader, stipendieutbetalning för Gyllene Reflexhammaren och ”Svenska 

Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne” samt 

datakommunikation. Årets totala resultat blev därmed -517 572,05 kr. 

   

Hemsidan  

Föreningens hemsida har uppdaterats och information av vikt för neurologer fortlöpande 

publicerats. 

 

Utbildningsfrågor  

Med anledning av pandemin och rådande reserestriktioner etc blev 2020 års specialistexamen 

i Göteborg inställd. De 25 anmälda examinanderna har fått företräde vid anmälan till 2021 års 

examen. En ST-dag planeras på Neurologidagarna i maj med tema tumörer och psykosocial 

arbetsmiljö/utbrändhet.   

 

Etikutskottet & remisser 

 

Följande remisser har besvarats från SNF:  

Från Svenska Läkaresällskapet ang regeringskansliets promemoria: Tillfälliga bestämmelser 

om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid -19. 

Från Sveriges Läkarförbund om slutbetänkandet från Socialdepartementet: God och nära vård 

– En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 

Från Sveriges Läkarförbund om slutbetänkandet från Socialdepartementet:  Förslag till 

politiskt program och strategi 2020-2025. 

Från Sveriges Läkarförbund: Nationella läkemedelslistan och rekvisitionsläkemedel avseende 

neurologiska läkemedel. 

Från Socialstyrelsen: Genomlysning av vårdområdet neuromuskulära sjukdomar som 

nationell högspecialiserad vård. Sakkunniggruppens underlag. Remissversion. Med 

hänvisning till sällskapets yttrande. 

Från Socialdepartementet: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. 

Från Socialdepartementet ang remiss från Socialstyrelsen: Sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 

Styrelsen har också besvarat remisser om högspecialiserad vård, kognitiv svikt vid demens, 

cancerrehabilitering, covid-19, postcovid, avgiftsförändringar för kliniska prövningar, 

strokemedicinteknik och ett antal nationella vårdprogram.  
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Fackligt arbete  

Styrelsen har arbetat med medlemsregistret som inte fungerat tillfredställande under en rad år. 

Nu ska det förhoppningsvis vara smidigare med registrering av nya medlemmar. Styrelsen 

bevakar frågan, om problemen fortsätter kan det bli aktuellt att byta leverantör (nuvarande är 

Läkarförbundet). 

 

Vetenskapligt arbete  

Utöver arbete med Neurologidagarna, som av pandemiskäl ersätter Neurologiveckan har 

styrelsen utsett pristagare för föreningens vetenskapliga stipendium. 

 

Nationell och internationell representation  

Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Johan Zelano, Ellen Lillvall, Göteborg 

UEMS (EUs specialistsektion för Neurologi): Magnus Andersson, Stockholm  

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

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

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd: Anders Svenningson  

Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Eva Kumlien  

 

Slutord  

Efter den inställda Neurologiveckan 2020 börjar förutsättningarna för Svenska 

neurologföreningens fortsatta arbete klarna. De existentiella ekonomiska hoten verkar ha 

avvärjts och styrelsen har kunnat återstarta arbetet med föreningens huvuduppgift - att främja 

neurologin. Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen fokuserat det externa 

opinionsbildande arbetet på onödigt intygsarbete. Under 2021-2022 blir fokus en ny fråga, 

styrelsen diskuterar olika alternativ. 

Parallellt med det opinionsbildande arbetet verkar Svenska neurologföreningen i det 

tysta. Vi har avgett en rad remissvar under året och företrätt neurologin i möten med andra 

organisationer och myndigheter. Det arbetet är minst lika viktigt och kommer även 

framigenom att prioriteras. Förutsättningarna för neurologisk vård efter pandemin och 

neurologins uppdrag relativt dess resurser behöver hela tiden bevakas. 

I den nära framtiden finns en rad strategiska frågor för föreningen att fundera över. 

Neurologveckan har varit en samlande mötesplats för hela Sveriges neurologi – men kommer 

sponsorers intresse och arbetsgivares fortbildningsbudgetar göra framtida arrangemang 

bärkraftiga? I en nystart måste erfarenheterna från 2020 vad gäller föreningens ekonomiska 

risk också tas tillvara. Som alla ideella föreningar behöver föreningen också bevaka 

förutsättningarna för styrelseengagemang och återväxt av kandidater. Förhoppningsvis 

kommer satsningen på nätverket Young Neurologists of Sweden och ST-dagar att bära frukt i 

det avseendet.  

På det hela taget finns ändå skäl att se framtiden an med tillförsikt. Den spännande 

medicinska utvecklingen inom vår specialitet och det stora intresset för neurologiska 

sjukdomar i samhället borgar gott. Det är också tydligt att vår förening betraktas som den 

viktigaste företrädaren för svensk neurologi.  

 

 

 
 

Johan Zelano, ordförande 

Svenska Neurologföreningens styrelse  
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