
Mötestider arbetsgrupper 

Svensk Neuropediatrisk Förening 

 

Pre-meeting 

1. Arbetsgruppen för Neuroinflammation 
Arbetsgruppen för neuroinflammation kommer i år ha ett längre möte onsdagen innan 

utbildningsdagarna. Mötet äger rum på Nya Karolinska Solna onsdag 17/1 kl. 15.00-

18.00, exakt lokal meddelas deltagarna inför mötet. 

Agenda 

 Neuroinflammations-PM, skall vi ta fram ett gemensamt nationellt dokument? 

 BrainWorks, uppdatering 

 Start av NISIC-studien  

 Genomgång av hantering av barn med MS i Sverige 

 Update om FIRES 

 

Alla är varmt välkomna! Anmälan till ronny.wickstrom@ki.se 

 

  

mailto:ronny.wickstrom@ki.se


Arbetsgruppernas möten dag1 
Torsdag 18 januari 17.30-18.30, Lokaler meddelas vid mötet 

 

1. Arbetsgruppen för Flerfunktionsnedsättning 
Välkommen till arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning - även om du inte varit med 

tidigare. Vi vill utbyta och sprida kunskap, forskning och praktik när det gäller personer 

med flerfunktionsnedsättningar. Ta gärna med kliniska fall! 
 

 

2. Arbetsgruppen för Epilepsi 
Välkommen till möte för arbetsgruppen i pediatrisk epilepsi. Gruppen har som 

målsättning att vara ett forum för att bedriva nationell forskning om barnepilepsi och att 

utveckla vården för dessa barn och ungdomar med epilepsi. 

Agenda: 

 Välkomna, presentation av ev. nya medlemmar 

 Kort genomgång av aktuella projekt från respektive deltagande region. 

 Referat från styrgruppsmöte barnepilepsi-registret (BEpQ) den 17 januari. 

 Övriga frågor. 

 Nästa möte torsdag 19 april 2018, preliminärt på SLS. 

  

Välkomna! 

 

 

3. Arbetsgruppen för neuralrörsdefekter (inkl MMC) 
Agenda 

 Uppföljning efter MMCUP-mötet i september: 

 Nationella riktlinjerna – aktuellt? 

 Tonårsinventeringen 2016 

 Registrering i MMCUP – hur går det? 

 Neuropediatriska uppföljningsprogrammet 

 Prenatal diagnostik och information 

 

Välkomna nya och gamla deltagare. 

 

 

  



Arbetsgruppernas möten dag2 
Fredag 19 januari 08.00-08.50, Lokaler meddelas under torsdagen 

1. Arbetsgruppen för Förvärvad hjärnskada 
Arbetsgruppen för Förvärvad hjärnskada välkomnar gamla och nya deltagare till möte 

i samband med utbildningsdagarna. 

Agenda 

 Uppföljning av barn och ungdomar som drabbats av hjärnskakning 

 Vårdkedjor för rehabilitering efter hjärntumör 

 Nationella nätverkets konferens i Örebro hösten 2018 

 Den tredje internationella konferensen om förvärvade hjärnskador i Belfast september 

2018. 
Varmt välkomna! 

 

2. Arbetsgruppen för TSC 
Välkommen till möte för arbetsgruppen för tuberös skleros komplex. Gruppen har som 

målsättning att vara ett forum för att utveckla vården av barn och ungdomar med 

tuberös skleros komplex. Forumet är också öppet för att kunna diskutera egna 

patientfall. 

Hjärtligt välkomna,  

Arbetsgruppen för TSC 
 

3. Arbetsgruppen för Neuromuskulära sjukdomar 
Välkommen till möte för arbetsgruppen för neuromuskulära sjukdomar. Mötet äger 

rum på Svenska Läkaresällskapet klockan 08.15-09.10 på fredag 19 januari. Lokal 

meddelas i samband med utbildningsdagarna. 

Agenda: 

 Presentation av arbetsgruppen 

 Vårdprogram 

 Särläkemedel (Spinraza, Translarna) 

 Uppdatering angående behandlingsstudier 

 Övriga frågor 

Hjärtligt välkomna  

Arbetsgruppen för neuromuskulära sjukdomar 
 

4. Arbetsgruppen för Stroke 
Arbetsgruppen för stroke välkomnar gamla och nya deltagare till möte i samband med 

utbildningsdagarna. 

 

Varmt välkomna! 

 

5. Arbetsgruppen för cerebral pares 
Arbetsgruppen för CP välkomnar gamla och nya deltagare till möte i samband med 

utbildningsdagarna. 

 

Varmt välkomna! 


