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Äntligen kommer den tillbaka i lätt reviderad och komprimerad version, den kurs om MS och 

demyeliniserande sjukdomar i CNS som arrangerades i Hindås 2015 och 2016. Jan Lycke, 

som var ansvarig för den kursen, fick de följande åren besked från Socialstyrelsen att de inte 

hade för avsikt att stödja den så snart igen och även för 2019 fanns den inte med på de kurser 

som de efterfrågade.  

Undertecknad bildade därför i början av innevarande år en kursledning tillsammans med Ellen 

Iacobaeus, Fredrik Piehl och Faiez Al Nimer för att arrangera kursen igen, men vi beslutade 

att korta ner den i tid något för att göra det lättare för fler personer att kunna komma ifrån och 

gå kursen.  

Kursen som helhet arrangeras av Svenska MS-sällskapet, men alla praktiska detaljer under 

kursen kommer vi att anlita MEETX att hålla i. Det gäller bland annat att hantera alla 

anmälningar, bistå med hotellbokning mm. MEETX har vi i Svenska Neurologföreningen 

sedan flera år samarbetat framgångsrikt med i arrangerandet Neurologiveckan och dom är 

numera ansvarig för produktionen av både SNF och SMSS hemsidor. Vi hoppas att detta 

koncept skall underlätta att arrangera SK-kurser och kanske även andra obundna 

fortbildningar för neurologer i framtiden.  

Ambitionen är att återupprepa kursen regelbundet, förhoppningsvis årligen, och eventuellt 

kommer vi att komplettera med en ”steg 2” kurs som då får möjlighet att gå mer på djupet i 

situationer som kräver lite mer baskunskap och erfarenhet av behandling av 

neuroinflammatoriska sjukdomar. 

Fakta om kursen: 

Tid: 11 – 13 november. Kursstart kl 11.00 den 11/11 och avslutning 13/11 kl 17.00 

Plats: Nya Karolinska Sjukhuset samt Centrum för Neurologi på Akademiskt 

Specialistcentrum, Torsplan (kort gångavstånd från NKS) 

Antal kursplatser: 36 

Kostnad: Då kursen inte uppbär bidrag från Socialstyrelsen kommer det att vara en kursavgift 

på 4 – 5 000:-. Boende och resa tillkommer 

Anmälning: Kommer att ske via länkar från SNF och SMSS hemsidor samt LIPUS hemsida, 

under förutsättning att de godkänner kursen (se nedan). Prioritet för ST-läkare i Neurologi, 

prioriteringsordning så att personer sent under utbildningen får förtur, därefter enligt 

anmälningsordning. Förhoppningsvis kommer anmälningen att finnas öppen innan sommaren. 

Det kommer att annonseras på SNF och SMSS hemsidor, via deras nyhetsbrev samt via 

Facebook när anmälningen öppnar. 

LIPUS-certifiering: Kursen granskas för närvarande av LIPUS men vi utgår från att den 

kommer att bli godkänd 
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Kursens innehåll (rubriker föreläsningar och workshops): 

- Basal neuroimmunologi 

- Patologi, gener, miljö- och livsstilsfaktorer av betydelse vid MS 

- Naturalförlopp, förloppstyper och symtomatologi 

- Klinisk diagnostik, diagnoskriterier, CSF och MRI 

- Neurologiska kvantitativa utvärderingsinstrument, EDSS 

- MS vid graviditet och amning 

- Övergripande behandlingsstrategier av MS, nationella riktlinjerna för MS  

- Injektionsbehandlingar och per orala behandlingar 

- Monoklonal antikropps-behandling av MS 

- Aggressiv MS och autolog stamcells-transplantation 

- Symtomatisk behandling: Fatigue, spasticitet, blås- och tarmdysfunktion 

- Diff diagnoser: CNS-infektioner 

- Diff diagnoser: NMOSD, ADEM, ATM, neurosarcoidos 

- Diff diagnoser: Autoimmuna encefaliter 

 

- Grupparbete med falldiskussioner 

 

- Workshop måndag kväll tillsammans med inbjudna patienter. Tema: ”Följa patienter 

över tid” 

 

 

Vi ser fram emot att träffa många av er ST-läkare i november! 

 

Frågor kring kursen kan ni skicka till mig enligt mail nedan. 

 

Anders Svenningsson 

anders.svenningsson@ki.se 


