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Motion 01 
 
 
Neurosjukvård och forskning 
Enskild motion Ulf Jansson, Neuro Trollhättan-Vänersborg 
 
 
Yrkande 

• Att förbättra vård för dem med neurologiska besvär. 
 

• Att neurologiska sjukdomar/skador bör likställas med cancer.  
 

• Att patienter med neurologiska åkommor ges förtur i vården. 
 

• Att forskningen kring neurologiska besvär ökas över tid. 
 

• Att Neuro-team vid landets universitetssjukhus ökas. 
 

• Att utbildning kring neurologiska besvär ges förtur inom högskolor/universitet. 
 
 
Motionens 1:a, 4:e, 5:e och 6:e att-sats antogs av Neuro Trollhättan-Vänersborgs 
årsmöte 2021-03-28 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 01 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Lise Lidbäck 
 
Neurosjukvård och forskning 
Motionen behandlar frågan om förbundets intressepolitiska arbete gällande 
neurosjukvård och forskning, två av förbundets prioriterade intressepolitiska områden 
2017–2021. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att både neurosjukvård och 
forskning också fortsatt ska vara prioriterade intressepolitiska frågor, i förslaget om 
intresseprogram för kommande mandatperiod.  
 
Motionens första och femte att-sats ligger i linje med förbundsstyrelsens förslag att 
förbundet ska fortsätta att verka för bättre vård för personer med neurologisk diagnos 
och/eller neurologiska symtom. En viktig del i det arbetet, som också står utskrivet i 
förbundsstyrelsens förslag, handlar om att påverka så att fler ges tillgång till 
multiprofessionella team. 
 
Gällande motionens andra att-sats är det inte tillrådligt att rakt av likställa 
neurologiska diagnoser med cancer. Neurologiska diagnoser är livslånga och kräver 
livslång behandling. De kräver särskilda satsningar. Förbundet kan och ska dock 
fortsatt verka för att neurologi ska ges ökat utrymme och ökade resurser.  
 
Gällande motionens tredje att-sats är det heller inte tillrådligt att verka för att 
neurologiska åkommor ska ges förtur i vården. Förbundsstyrelsen står bakom 
skrivningen i hälso- och sjukvårdslagens att den som har störst behov ska ges 
företräde till hälso- och sjukvården. Förbundet kan och ska dock fortsatt arbeta för att 
synliggöra våra medlemmars behov. 
 
Motionens fjärde att-sats ligger i linje med förbundsstyrelsens förslag att förbundet 
ska fortsätta arbeta för patientnära och klinisk forskning genom insamling, 
opinionsbildning och kunskapsspridning. 
 
Motionens sjätte att-sats berör utbildningar inom neurologi. Det råder brist på 
neurologer och andra yrkesgrupper verksamma inom neurologi. Förbundet arbetar 
därför kontinuerligt för fler utbildningsplatser inom neurologi. Hälso- och sjukvårdens 
totala kompetensbehov varierar dock över tid och därför ser vi det inte som möjligt att 
verka för att dessa utbildningar prioriteras på bekostnad av andra. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att anse motionens första att-sats besvarad. 

• Att avslå motionens andra att-sats. 

• Att avslå motionens tredje att-sats. 

• Att anse motionens fjärde att-sats besvarad. 
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• Att anse motionens femte att-sats besvarad. 

• Att anse motionens sjätte att-sats besvarad. 
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