
Hej vänner, 

Sommaren ligger bakom oss. Jag hoppas att den varit god och gett er den vila och återhämtning som 
vi alla så väl behöver. 

Höstens färger och klara luft känns igen men på många sätt ser våra liv annorlunda ut jämfört med 
tidigare år. Det har gått många månader nu sen vi började förhålla oss till pandemin och vi vet en hel 
del idag som vi inte kände till i våras. Till en början var oron från våra patienter och deras familjer 
förståeligt stor, idag vet vi både från rapporter i världen och Sverige men också från egna 
erfarenheter, att barn ofta får en mildare sjukdom, bör bedömas annorlunda än vuxna och att de 
riskgrupper man ser i vuxenpopulationen inte okritiskt kan översättas till våra patienter. 

Vi har också lärt oss att vad vi kan göra för att minska risken för smitta och vi fortsätter att lära oss. 
Det är en dynamisk kunskap och vi gör klokt i att vara beredda på att ompröva gamla sanningar och 
att hålla oss uppdaterade gällande råd från folkhälsomyndigheten och andra betrodda källor. 

Ytterligare en sak vi tvingats inse, är att det här virusets framfart har varit svår att förutse. Att det 
skulle finnas restriktioner till hösten var det nog många som trodde. Många evenemang och möten 
har blivit uppskjutna eller inställda. Det har lett till alltifrån besvikelse till ekonomisk skada. Men hur 
länge och hur omfattande de skulle se ut var svårare att veta. 

Ett sådant möte är de traditionella utbildningsdagarna 2021. Det är dagar som betyder mycket för 
oss alla. En påfyllnad av aktuell kunskap och möjlighet att reflektera kring dessa tillsammans som 
kontrast till vardagens givande, en möjlighet att bygga och underhålla våra viktiga nätverk och inte 
minst en möjlighet att träffa vänner, gamla som nya.  

Ändå är det svårt att se hur det skulle vara möjligt att genomföra mötet på ett säkert sätt. Att 
återigen samlas i dessa lokaler och samtidigt hålla den sociala distans som är nödvändig, tycks väldigt 
svårt. Därutöver resorna till och från Stockholm, fortfarande har vissa regioner restriktioner gällande 
resor för sina anställda. 

Vi har i styrelsen, vänt och vridit på olika möjligheter men till sist enhälligt kommit fram till att ställa 
in utbildningsdagarna i januari 2021. Det spännande program om olika aspekter av intellektuell 
funktionsnedsättning och autism som vår utmärkta vetenskapliga sekreterare Kristina jobbat fram, 
hoppas vi, åtminstone delvis kunna återanvända vid senare möte. Kursen för blivande 
barnneurologer samma vecka, ställs också in.  

Årsmötet planeras att ske via videolänk, detaljer om det kommer senare under hösten.  

Jag förstår om beskedet väcker besvikelse hos många av er, samtidigt tror jag att de flesta av oss 
inser att det är en riktig prioritering. 

Önskar er alla en vacker höst,  

Styrelsen via  

Erik Stenund, ordförande 
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