
Verksamhetsberättelse för Svensk Neuropediatrisk Förening 2018  
Föreningen har nu 334 medlemmar.  
Ordförande:    Maria Forsgren Lund  
Vetenskaplig sekreterare:   Kristina Tedroff, Stockholm  
Kassör:    Ylva Öhrner, Västerås  
Facklig sekreterare:   Helena Magnusson, Malmö  
Övrig ledamot:    Sara Steinwall-Larsen, Jönköping  
Webbansvarig och adjungerad styrelsemedlem:  Martin Jägervall, Växjö.  
Revisor:    Mikael Lundvall, Stockholm 
Valkommitté:    Annika Danielsson, Stockholm, My Stein Helsingborg 
Sammanfattningsvis har föreningens många drivande medlemmar bidragit till utbildning och utveckling av 
vården avseende barn och ungdomar med neurologiska tillstånd. Detta är föreningens främsta arbete! 
Styrelsen har hållit 5 styrelsemöten: 180117, 180119 (konstituerande möte), 180227, 180604 och 181025 i 
Stockholm, och 4 telefonmöten: 180110, 180418, 180926 samt 181205 
Tyvärr har möte med representanter från Habiliteringschefsföreningen inte kunna ske.  
Besvarade remisser/skrivelser:  
SNPF har via utbildningsgruppen besvarat remiss angående behovsprövning av SK-kurser 2020. Vi har svarat på 
remissen angående nationella riktlinjer kring epilepsi. Via arbetsgruppen för förvärvade hjärnskador svarat på 
remissen avseende Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer. Styrelsen har haft dialog med 
och besvarat enkät från det nyinrättade NPO (Nationella Program område) barn och ungas hälsa angående vilka 
frågor som är angelägna att driva nationellt för en god och jämlik vård. Vidare har styrelsen besvarat frågor om 
Nationell nivåstrukturering. Via arbetsgruppen för utbildningsfrågor har styrelsen ställt en skrivelse till BLF 
samt studierektorerna i landet för att uppmana att sidoutbildningarna inom barnneurologi kan utföras enligt 
rekommendationerna. Detta då det pga resursbrist i vissa delar av landet varit en brist. 
Samarbetet med försäkringskassan har fortsatt. Representant från SNPFs styrelse, medlem i Svensk 
Neuropediatrisk Förening, ordförande för Habiliteringschefsföreningen och representant från 
Barnläkarföreningens styrelse har träffat Försäkringskassan vid 3 tillfällen, 180903 och 181126 och 190115  
Samarbetet fortsätter.  
Pga förra årets ekonomiska resultat, där vi inte fick in medlemspengar från läkarförbundet, har stort arbete lagts 
ned av föreningens kassör; Ylva Öhrner angående samarbetet med läkarförbundet och vi har diskuterat olika sätt 
vidare för att få in pengarna till föreningen. Vi har också gjort en översyn av medlemsregistret och skickat ut 
förfrågningar om medlemskap där det varit oklart. Den ekonomiska ersättningen med läkarförbundet har börjat 
reda upp sig varför vi tillsvidare håller kvar detta sätt att få in medlemsavgifterna. 
Utbildningsdagarna genomfördes 18-19 januari 2018, med temat ”Neurologi i tonårsperioden”. Kurs för 
blivande barnneurologer om praktisk neurofarmakologi hölls på Långholmen 15-16 januari, kursansvariga 
Ronny Wickström samt Helene Sundelin. Barnläkarveckan var i Västerås och mycket lyckad bla tack vare 
många föredragshållare från föreningen. Ronny Wickström pratade om PANS/PANDAS. Karin Naess talade om 
neurometabola sjukdomar. Kristina Forsblad pratade om semiologi vid epilepsi och Simon Gepertz om status 
epilepticus. Ylva Öhrner var moderator. Det var ett etikseminarium där Åsa Eriksson från föreningen deltog 
tillsammans med moderator Ylva Öhrner. 
Medlemsfest på Buco Nero arrangerades av våra eminenta klubbmästare Christina Strömbeck och Eva Åström, 
Stockholm  
Representant i CNA (Committee of National Advisors) är Martin Jägervall, Växjö.  
Representant i ICNA (International Child Neurology association) är Martin Jägervall, Växjö.  
Representant i styrelsen för NNPS ( Nordiska Neuropediatriska Sällskapet) är Johan Aronsson, Jönköping.  
Tomas Sejersen, Stockholm, är styrelseledamot i EPNS (European Paediatric Neurology Society).  
Gunilla Rydberg, Malmö är registerhållare och representant i HabQ. Lena Westbom är registerhållare för 
MMCUP. Tommy Stödberg är registerhållare för Svenska epilepsiregistret.  
Som representant från SNPF har Helena Magnusson deltagit vid BLFs årsmöte och delföreningsmöte i Västerås 
180424 och BLFs delföreningsmöte i Stockholm 181129. 
Arbetsgrupper: Föreningen har nu 12 arbetsgrupper: Förvärvad hjärnskada, Autism, Intellektuell 
funktionsnedsättning, Tuberös Skleros, Stroke, Epilepsi, Neuroinflammation, Ryggmärgsbråck, Neurometabola 
sjukdomar, Flerfunktionshinder och Neuromuskulära sjukdomar. Uppgifter om arbetsgrupper och 
kontaktpersoner finns på hemsidan.  
Utbildningsgruppen har under året fortsatt sitt gedigna arbete under ledning av vetenskapliga sekreteraren 
Kristina Tedroff. Sammankallande i gruppen är Ragnhildur Kristjansdottir.  
Föreningens hemsida, www.neuropediatrik.se: Som vanligt har hemsidan under året som gått skötts förnämligt 
av Martin Jägervall.  
Maria Forsgren, Ordförande Helena Magnusson, Facklig sekreterare	


