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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: 190116, 190118 (konstituerande möte), 190301, 190509 och 191016 i 
Stockholm, och 3 telefonmöten: 190321, 190814 samt 191218. 
På mötet 191016 deltog habiliteringschefsföreningens ordförande via telefon.  
 
Besvarade remisser/skrivelser: 

 SNPF har via utbildningsgruppen besvarat remiss angående SK-kurs 2021.  
 Vi har besvarat remiss från SoS angående högspecialiserad vård avseende förvärvade ryggmärgsskador.  
 Vi har svarat på terminologiremiss avseende definitionen flerfunktionsnedsättning.  
 Svarat på remiss kring intygsutredning. 
 Svarat på remissen angående nationellt vårdprogram för palliativ vård. 
 Avser besvara remiss kring screening avseende X-ALD. 

 
Vi har skrivit till verksamhetschef i Norrland och BLF avseende att studierektorstjänsten dragits tillbaka. 
Styrelsen har lagt ner mycket arbete avseende Regionernas nyinrättade nationella kunskapsstyrningsarbete där 
Vetenskapliga sekreterare deltagit i flera heldagsmöten och lobbyat för barnneurologin och Helena Magnusson utfört 
remissvar om kartläggning avseende habilitering till NPO habilitering, rehabilitering och hälsa.  
Dialog har förts med Gunnar Hägglund avseende Standardiserade vårdförlopp (SVF) vidCP.  
Styrelsen har haft mycket dialog med NPO barn och ungdomars hälsa och NPO nervsystemet för att bevaka och driva 
barnneurologiska frågor. Vi har deltagit i nomineringen av deltagare till vissa Nationella arbetsgrupper (NAG) bla 
migrän. 
Samarbetet med försäkringskassan har fortsatt via representant från SNPFs styrelse Helena Magnusson samt Else 
Månsson där man deltagit i flera möten med FKsrepresentant. Samarbetet fortsätter. 
Fortsatt stort arbete har lagts ned av förenings kassör och ekonomin är i positiv balans. Vi har prövat nya bättre 
rutiner så att betalningar och anmälningar till utbildningsdagar och kurser ska gå smidigare. Vid årsmötet kommer 
förslag till förändring och extern konferensfirma att presenteras  
 
Utbildningsdagarna genomfördes 17-18 januari 2019, med temat ”Barnet från Neo”.  

Kurs för blivande barnneurologer om Förvärvade skador i CNS hos barn och ungdomar med fokus på traumatiska 

skador hölls uppskattat av Eli Gunnarson tillsammans med administratörer Sara Steinwall Larson, Marie Lindefeldt 

och Monica Jonsson. 
Niklas Darin har hållit SK-kurs kring neurometabola och neuromuskulära sjukdomar i Göteborg 201911. 
 

Barnläkarveckan var i Örebro, där deltog från föreningen Reidun Stenberg som pratade om Nutrition till barn med 

funktionsnedsättningar” - Nya riktlinjer från ESPGHAN. 

 
Medlemsfest på Lebanon Meza Lounge arrangerades förträffligt av våra eminenta festkommité som nu består av 
Stavroula Anastasopoulou och Margaretha Albåge, 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.  
Helene Sundelin är registerhållare för Svenska epilepsiregistret. 
Som representant från SNPF har Helena Magnusson deltagit vid BLFs årsmöte och delföreningsmöte i samband med 
Barnveckan samt BLFs delföreningsmöte i Stockholm 191128, vg se protokoll på BLF sida, där vi lyft ett par frågor. 



 
 
Arbetsgrupper: Föreningen har 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 där man nu startat webbaserade nationella 
onsdagsföreläsningar 1 gång i månaden via GoTo meeting där flera medlemmar har hållit lunchföreläsningar.. 
Sammankallande är Ragnhildur Kristjansdottir. Vetenskaplig sekreterare har varit på Socialstyrelsen för dialogmöte 
och lyft frågor angående kompetensbehov och problematik angående tilläggsspecialisering och gällande regelverk. 
Man har organiserat 2020 års kurs i genetik och syndromologi på Långholmen.  
 
Föreningens hemsida, www.neuropediatrik.se: har som tidigare skötts förnämligt av Martin Jägervall. 
 
För styrelsen Maria Forsgren, Ordförande  

 


