
Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen 
den 25 oktober 2022 via Zoom
Närvarande:
Erik Lundström
Johan Bjellvi
Karin Forsberg
Inger Nilsson Remahl
Niklas Westerberg
Ellen Lillvall (från punkt 5)
Aleksandar Saric (från punkt 6)

1) Mötets öppnande
Erik Lundström förklarade mötet öppnat.
2) Val av protokolljusterare m fl
Erik Lundström valdes till ordförande, Johan Bjellvi till sekreterare och Inger Nilsson 
Remahl till protokolljusterare för dagens möte.
3) Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
4) Föregående mötesprotokoll
Alla styrelsemedlemmar har fått ta del av det omfattande protokollet från styrelsens 
internat.
5) Ordföranden har ordet
Ordföranden Erik Lundström har för Svenska neurologföreningens räkning medverkat 
i två debattartiklar: 
”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?” i Svenska Dagbladet problematiserar 
Socialstyrelsens beslut att inte ta med rituximab i nationella riktlinjer för vård av MS.
I ”Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd – hög tid att beslutsfattarna lyssnar” i 
Dagens Medicin föreslår ordförandena för Svenska läkaresällskapet och 56 av 
sällskapets kliniskt verksamma föreningar prioriterade områden för vårdens nya 
beslutsfattare.
6) Skattmästaren har ordet
Niklas Westerberg berättade att föreningens räkenskaper ligger på plus för närvarande.
Ca 100 000 kr har genom testamente från Elsy Hallberg, Sala, blivit tillgängliga för 
Svenska neurologföreningen för icke angivet ändamål. Erik Lundström föreslog att 
beloppet kan användas för att förstärka ST-utbildning under några år framöver. Beslut 
kommer att fattas på kommande styrelsemöte.
7) Neurologiveckan
Karin Forsberg gav en uppdatering av planeringen inför Neurologiveckan i Uppsala. 
Neurologiveckan har bytt datum till 9–12 maj 2023 med ST-dag den 8 maj. Lokalerna 
är säkrade. De flesta specialitetsföreningar har bekräftat deltagande med antingen 
samma program som planerades för 2022 eller ett nytt program. Former för sponsring 
diskuterades.
Sedan tidigare har beslutats att Halmstad anordnar Neurologiveckan 2024 och 
Linköping 2025. Jonas Lind har erbjudit att Jönköping kan anordna Neurologiveckan 
2026 och mötet beslutade att föreningen tackar ja till detta.
8) Facklig sekreterare har ordet
9) Vetenskaplig sekreterare har ordet
10) Rapport från utbildningsutskottet
11) Rapport från etik- och kvalitetsutskottet
Punkt 8–11 bordlades.
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https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/halso-och-sjukvarden-ar-hart-anstrangd-hog-tid-att-beslutsfattarna-lyssnar/
https://www.svd.se/a/x8xd2G/vems-intressen-varnar-socialstyrelsen-skriver-anders-svenningsson-med-flera


12) Nästa möte
Nästa möte hålls den 29 november 2022 kl. 15:30-17:00 via Zoom. Mötet därefter blir 
ett heldagsmöte den 20 januari 2023 i Svenska läkaresällskapets lokaler i Stockholm. 
Övriga planerade mötestider framgår av föregående mötesprotokoll.
13) Mötets avslutande
Erik Lundström avslutade mötet.

Vid tangentbordet Justeras

Johan Bjellvi Ingela Nilsson Remahl
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