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Föreningen har många drivande medlemmar som har bidragit till utbildning och utveckling av vården 

för barn med neurologiska sjukdomar. Inom flera av barnneurologins områden har det beslutats 

om/utretts för nationell högspecialiserad vård. Flera av våra medlemmar har varit delaktiga i uppdrag 

inom den nya organisationen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. 

Arbetet med att få fram fungerande vårdprocesser pågår och kommer även fortsättningsvis att vara 

viktigt. Nedanstående lista är exempel på processer där våra medlemmar varit delaktiga: 

- Socialstyrelsens prioriteringsgrupp i framtagandet av nationella riktlinjer för autism och adhd  

- Nationellt vårdprogram för Prader-Willis syndrom  

- NAG Traumatiska hjärnskador 

- Nationellt vårdprogram om rehabilitering efter barncancer (pågående)  

- NAG personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp epilepsi 

- GAP-analys Insatsområde sällsynta sjukdomar med komplexa vårdbehov  

- Konsensusdokument för stöd till skolläkare/skolpsykologer ”När barn/ungdomar 

uppmärksammas i skolan med svårigheter talande för intellektuell funktionsnedsättning” (El 

- NAG metabola sjukdomar  

- NAG Migrän 

I år hölls NNPS i Stockholm i september med ett fullmatat program och en training course i 

anslutning.  

Styrelsen har hållit 7 digitala styrelsemöten samt ett två-dagars internat: 220120 (konstituerande), 

220211, 220316, 220426,220926-27, 221109, 221206 samt 230109. 

Även detta år har efterverkningarna efter covid-19 pandemin påverkat föreningens arbete. En stor 

del av styrelsens arbete innefattar att planera och organisera Utbildningsdagarna. Under 

verksamhetsåret har styrelsen varit delaktiga tillsammans med de andra delföreningarna inom BLF i 



framtagandet av riktlinjer för covid-19 vaccination till särskilda barngrupper. Representant för 

styrelsen har deltagit i workshop med Socialstyrelsen avseende kunskapsstöd för säker vård i 

hemmet. Ordföranden Anne-Berit Ekström har deltagit vid BLFs årsmöte samt två 

delföreningsmöten. Samarbetet med Försäkringskassan har fortsatt i form av informationsmöten 

med representant för styrelsen tillsammans med Helena Magnusson.  Styrelsen har också 

återupptagit samarbetet med Föreningen Habilitering i Sverige (nätverk för verksamhetschefer inom 

habilitering). Samverkan kring medicinsk kompetens och resurs inom habiliteringen i landet kommer 

att lyftas och prioriteras. 

Representant i CNA (Committee of National Advisors) är Karin Naess, Stockhom 

Representant i ICNA (International Child Neurology association) är Martin Jägervall, Växjö 
Representant i styrelsen för NNPS (Nordiska Neuropediatriska Sällskapet) är Pelle Baeck, Kalmar  

Styrelseledamot i EPNS (European Paediatric Neurology Society) är Tomas Sejersen, Stockholm 

Registerhållare för BEPQ (Svenska barnepilepsi), Heléne Sundelin, Stockholm 

Registerhållare NMiS (Neuromuskulära sjukdomar i Sverige), Anne-Berit Ekström, Göteborg 

Representant i styrgruppen för CPUP, Kate Himmelmann, Göteborg 

Representanter i central arbetsgrupp för MMCUP, Ingrid Olsson, Göteborg, Åsa Eriksson, Stockholm 

Representant i styrgruppen för Svenska MS-registret, Ronny Wickström, Stockholm 

Representant i styrgruppen för registret för Svår neurovaskulär huvudvärk, Gotte Ringqvist, 

Stockholm 

Utbildningsdagarna genomfördes 20-21 januari 2022 digitalt med temat Neuropsykiatri och 

Intellektuell funktionsnedsättning med 119 deltagare. 

Föreningens SK-kurs för blivande barnneurologer hölls fysiskt den 30-31 maj på Högberga gård i 

Stockholm med tema Akut barnneurologi. 

Besvarade remisser/skrivelser: 

-Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi. 

-Nationellt vårdprogram för Prader-Willis syndrom 

-Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné för barn 
 

Frågan om Melatonin kan ingå i läkemedelsförmånen har diskuterats och besvarats. 

Utbildningsgruppen har fortsatt att organisera de mycket uppskattade lunchföreläsningarna som 

visar på bredden av kunskap inom vårt område. De flesta föreläsningar ligger i PDF-format på 

medlemsskyddad del av hemsidan. 

De prioriterar SK-kurser i samråd med Socialstyrelsen. 

Följande SK-kurser har givits under 2022:  

För ST i barnneurologi och habilitering 

 -Neurometabola och neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar, Göteborg i maj. 

 -Neonatal neurologi, Uppsala i december 



 -Epilepsi hos barn och vuxna, Stockholm i september 

För ST i barnmedicin 

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Örebro i oktober. 

Barnläkarveckan har ej genomförts under 2022 utan kommer att gå av stapeln i Halmstad 2023. 

Arbetsgrupperna, 11 stycken, har i olika omfattning varit delaktiga i olika vårdförlopp och riktlinjer 

inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: migrän, epilepsi, traumatisk hjärnskada, Prader-Willi, 

sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov, medfödda metabola sjukdomar.  

Arbetsgruppen i Neuromuskulära sjukdomar har arbetat med kvalitetsregistret, programmet för 

Utbildningsdagarna samt införandet av högspecialiserad vård för området. 

Arbetsgruppen IF och Autism kommer tillsammans med pediatrisk genetik inom SFMG att göra ett 

förarbete till NAG genetisk diagnostik av sällsynta sjukdomar, avseende genetisk utredning av 

neuropediatriska diagnoser såsom IF, neurometabola/neuromuskulära sjukdomar. 

Arbetsgruppen för neuroinflammation erbjuder nationella månatliga patientronder öppen för alla 

som behöver konsultationsstöd (anmälan/förfrågningar till ronny.wickstrom@regionstockholm.se). 

Uppgifter om arbetsgrupperna finns på hemsidan. 

Hemsidan ombesörjes som tidigare förnämligt av Martin Jägervall. Adressen är 

snpf.barnlakarforeningen.se 

 

För styrelsen, 

Anne-Berit Ekström, ordförande 

 

 

 

 

 

mailto:ronny.wickstrom@regionstockholm.se

