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Svenska Neurologföreningen  
Verksamhetsberättelse 2021-2022 

 

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 

Karin Forsberg, Umeå, 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 (medlemsrevisor): 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 / YNS: Linnea Grindegård, Ellen Lillvall 
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Det strategiska arbetet  

 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden, varav alla har varit digitala 

sammanträden. Däremellan har arbetet huvudsakligen ägt rum i föreningens utskott och 

genom mailkorrespondens mellan styrelsens medlemmar. 

 

Fokus har varit 

 

1) Neurologiveckan 

 

Överenskommelsen avseende den inställda Neurologiveckan 2020 har slutförts. Styrelsen 

planerade för att återstarta Neurologiveckan 2022 i Uppsala, men när den tidiga 

registreringstiden hade gått ut fanns knappt några anmälda – förmodligen eftersom de flesta 

stora vårdgivare fortfarande hade restriktioner vad gällde personalutbildning. Ett evenemang 

utan deltagare skulle i princip konsumera hela föreningens kapital och inte ge optimala 

förutsättningar för kommande möten, så styrelsen beslutade att skjuta upp evenemanget till 

2023. I princip samtliga sponsorer har meddelat att de vill vara med 2023.  

 

År 2024 planeras Neurologiveckan hållas i Halmstad. 

 

2) Neurologers arbetsmiljö  

 

En enkätundersökning om neurologers arbetsmiljö genomfördes under hösten 2021. Frågorna 

gällde arbetsbelastning, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vilken mottaglighet man 

uppfattar hos sin ledning för diskussioner om dessa frågeställningar. Flera frågor gällde 

riskfaktorer för utmattning som identifierats för amerikanska neurologer; hög klinisk 

arbetsbelastning och avsaknad av kollegiala forum. 

 

Undersökningen visade att svenska neurologer är mycket nöjda med sitt specialitetsval och att 

en stor majoritet upplever att deras närmaste chef är mottaglig för diskussioner om 

arbetsmiljön. Mer oroande är att många inte upplever sig ha god fysisk och psykisk 

arbetsmiljö, uppfattar sig ha fått sämre hälsa av sitt arbete inom neurologi och inte har 

möjlighet att delta i kollegiala forum.  

 

Exempelfrågor: Hur många timmar har du arbetat över de senaste veckorna i snitt och vad 

har tiden använts till? 
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Styrelsen hoppas att resultatet av medlemsundersökningen ska kunna ligga till grund för 

lokala diskussioner om neurologers arbetsmiljö och förbättringsarbete. 

Styrelsen har skrivit en rapport som kommer att 

publiceras i tidskriften Neurologi i Sverige. En mer 

utförlig rapport finns också att få på förfrågan från 

styrelsen. 

  

3) Medlemsregistret 

 

Styrelsen har under året arbetat med att optimera arbetet 

med att koordinera medlemsregistret med Svenska 

läkaresällskapet, där vi nu är en medlemssektion. 

 

4) YNS 

 

Det nystartade nätverket Young Neurologists of Sweden 

har genomfört ett flertal evenmang och tagit fram ett 

informationsmaterial som ska öka intresset för pandemin. 

Bland annat deltog Ellen Lillvall och Linnea Grindegård 

på AT-stämman den 1 april. Planering har inletts för att 

ha introduktionskurser för unga läkare som är intresserade 

av neurologi i föreningens regi. 

 

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 rörelseintäkter var totalt +1 273 825 kr. Den största enskilda posten var deltagaravgifter 

och sponsring från Neurologidagarna på totalt + 1 037 500 kr. Eftersom Neurologidagarna 

2021 anordnades i egen regi skall dock påpekas att detta belopp är de inkomster som 

inkommit före alla omkostnader betalats (se utgifter nedan) och den totala vinsten blev 

således lägre. Övriga stora poster var +176 325 kr i medlemsavgifter och + 60 000 kr i 

anmälningsavgifter för specialistexamen. Finansiella intäkter uppgick till + 110 760,79 kr. 

Utgifterna uppgick under det gångna året till -1 148 701,79 kr. Den största utgiftsposten var 

såsom ovan omnämnt omkostnader för att arrangera Neurologidagarna på - 854 969,00 kr. De 

medlemsavgifter SNF betalar till andra organisationer ökade också ganska markant i och med 

anslutningen till SLS. Övriga stora utgiftsposter var, liksom tidigare år, stipendieutbetalning 

för Gyllene Reflexhammaren och ”Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till 

Göran Jahnsons minne”, redovisningstjänster, hemsida/datakommunikation och försäkring. 

Även styrelsearbetet motsvarar en större post, men kostnaden har sjunkit markant jämfört 

tidigare år i och med att covidrestriktionerna gjort arbetet mer eller mindre digitalt. 

 

Årets totala resultat blev därmed +235 884,00 kr.   

 

 

 

 

Ellen Lillvall (th) och Linnea 
Grindegård för SNF på AT-stämman 
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Hemsidan  

 

Föreningens hemsida har uppdaterats och information av vikt för neurologer fortlöpande 

publicerats. Styrelsen har fortsatt sin översyn av hemsidan neurologforeningen.org. Mer 

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

utarbetats. 

 

Utbildningsfrågor  

 

En digital specialisttentamen hölls i Göteborg med hela trettiofyra deltagare, vilket berodde på 

att examinationen 2020 fick ställas in. År 2022 planeras examination vid Karolinska 

Universitetssjukhuset, Stockholm. 

 

Etikutskottet & remisser 

 

Följande remisser har besvarats från SNF:  

 

Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation 

Covid-19 vaccin till vuxna patienter med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande 

behandling från Svenska infektionsläkarföreningen 

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59 

Rapport Utbildningsregioner - region med ett särskilt utbildningsuppdrag 

Betänkandet angående Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80 

Socialstyrelsens förslag (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död 

 

Fackligt arbete  

 

Det fackliga arbetet har i huvudsak inriktats på att etablera rutiner för SNFs samverkan med 

Svenska läkaresällskapet och medlemsregistret. 

 

Vetenskapligt arbete  

Tillsammans med lokal arrangör har föreningen arbetat med Neurologiveckan, inklusive 

kontakter med sällskapen för koordinering av program, kontakter med mötesarrangören och 

sponsorer. När beslut togs i januari om att skjuta upp Neurologiveckan ett år av pandemiskäl, 

har vi jobbat vidare med en digital halvdag. Styrelsen har vidare utsett en pristagare för 

föreningens vetenskapliga stipendium i Göran Jahnsons minne.  

 

Nationell och internationell representation  

 

Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte: Johan Zelano, 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  
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Slutord  

 

Det gångna året inleddes under en pågående pandemi. Styrelsen arbetade intensivt med att 

förbereda återkomst av Neurologiveckan 2022, men fick i februari ta beslut om att skjuta på 

kongressen ytterligare ett år. Det finns dock ett färdigt program och upparbetade sponsoravtal, 

vilket borgar för ett superbra möte under nästa verksamhetsår. Trots att vi förra året fick ordna 

en digital ersättningskonferens har föreningens ekonomiska ställning stärkts. Med tanke på att 

föreningens överlevnad var hotad för två år sedan är det ändå inte så dåligt. 

 

För svensk neurologi måste läget sägas vara spännande. Det finns ett stort intresse för 

nervsystemets sjukdomar bland yngre läkare och vår specialitet uppfattas som attraktiv. Vår 

arbetsmiljöundersökning visar att kollegor stundtals har det tufft, men ändå är mycket nöjda 

med sitt specialitetsval. 

 

Strukturellt finns dock stora utmaningar, som vi gemensamt behöver ta oss an. Många 

vårdgivare utanför storstäderna har svårigheter att rekrytera neurologer och de största 

sjukhusen har istället svårt att leverera tillräckligt mycket vård. Under året har en debatt 

uppkommit om neurologbrist. Styrelsens hållning har varit att bristen i första hand gäller 

ekonomiska resurser i förhållande till behovet av neurologisk vård. Budgetarna är 

fulltecknade, så att bara inordna fler ST-platser kommer inte att lösa situationen. Istället är det 

varaktig resursförstärkning som behövs. Utbyggd revaskulariseringsbehandling av stroke och 

revolutionerande läkemedel inom flera terapiområden är exempel på dyra, men 

kostnadseffektiva behandlingar. Att påtala behovet av resursförstärkning till neurologin 

kommer de närmaste åren förmodligen att vara en av Svenska neurologföreningens viktigaste 

uppgifter.  

 

 

 
 

Johan Zelano, ordförande 

Svenska Neurologföreningens styrelse  

 

 


