
Protokoll från Svenska MS sällskapets styrelses telefonmöte 120820 

Deltagande: Anders Svenningsson, Fredrik Piehl, Petra Nilsson, Lillemor Jansson, Lou 
Brundin, Clas Malmeström, Anna Fogdell-Hahn, Magnus Vrethem §5-§16, Claes Martin §8-
§16, Eva Månsson Lexell §8-§15,  Jan Lycke (adjungerad) §8-§15.  

Ej närvarande: Jan Hillert, Fredrik Walentin (adjungerade). 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Val av justeringsperson 
Till justeringsman väljs Clas Malmeström.  

§ 3  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Protokollet är justerat men har tyvärr ej skickats ut till styrelsemedlemmarna och är ej heller 
utlagt på hemsidan.  

§ 5  Rapport kring ekonomin  
Kassör Lillemor Jansson meddelar att vårmötet gav 8 842kr i överskott (21 400kr i  
inkomster och 12 558kr i utgifter). Kostnaderna för våra sällskapssmöten har reducerats då 
Karolinska Sjukhuset hjälper till att anordna möten i deras lokaler. Totalt finns i kassan  
146 302kr.  

§ 6  Rapport från forskningsfonden 
Jan Lycke är ej närvarande under denna paragraf och ingen diskussion förs.  

§ 7  Rapport från rehabutskuottet 
Eva Månsson Lexell är ej närvarande vid denna paragraf.    

§ 8  Rapport från läkemedelsutskottet – ordna en workshop/arbetsgrupp för     
uppdaterande av behandlingsriktlinjer på nätet? 
§ 10 Redaktionella frågor hemsida – arbetsstrategi för att hålla hemsidan kontinuerligt    
uppdaterad 
På hemsidan är flera av de medicinska dokumenten inaktuella. De flesta PM har sitt 
ursprung i läkemedelsutskottet och främst via Anders Svenningsson, en del har tagits fram i 
samband med koncensusmöten och vissa av rehabutskottet. PM görs i mån av tid men det är 
viktigt att de löpande uppdateras.  

Två grundfunktioner för hemsidan efterfrågas: möjlighet till prenumeration på 
uppdateringar, samt inbyggt system för bäst före datum för dokumenten på hemsidan och 
ett alertsystem som går till ansvarig person (namngiven person eller en funktion som ex 
sällskapets ordförande). Dessa funktioner förutsätter sannolikt ombyggnad av hemsidan. 



Fredrik Walentin gör sedan flera år ett fantastiskt arbete som webmaster, men arbetet har 
blivit alltmer omfattande och dessutom har han fått mer ansvar på sin egen klinik. Frågan är 
hur mycket tid Fredrik Walentin kan avsätta och dessutom skulle han behöva få ekonomisk 
ersättning och om han ej har ett eget företag fungerar det ej. Det diskuteras om man skall 
anlita ett företag som kan ta hand om hemsidan. Det finns ”webshops” som har 
paketlösningar till varierande kostnader. Det beslutas att Anna Fogdell-Hahn skall efterhöra 
med olika företag vad de kan erbjuda till olika kostnader. 

En arbetsgrupp för hemsidan med Jan Lycke, Anna Fogdell-Hahn, Anders Svenningsson samt 
Fredrik Walentin utses. Gruppen skall träffas och inventera vad som behöver göras och hur 
man skall gå till väga och sedan presentera förslag för styrelsen.  

§ 9  Rapport från SMS registret 
Jan Hillert är ej närvarande.    

§ 11  Utvärdering av vårmötet – koncensusdokument? 
Denna paragraf diskuteras ej. 

§ 12 Förslag till hedersledamöt 2012 
Olika förslag diskuteras. 

§ 13 Bestämma tid för årsmöte samt tema för detta 
20/11 blir datum för sällskapets årsmöte. Lou Brundin skall efterhöra om det finns möjlighet 
att ha mötet i Läkarsällskapets lokaler och om det ej går får mötet hållas på Hotell Radisson 
Arlanda. 
 
§ 14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§ 15 Nästa möte 
Nästa telefonmöte blir 121001 kl 15.00.  

§ 16 Avslutande av mötet 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
   

Vid protokollet 

 

Petra Nilsson 

 

 



Ordförande    Justeras 

 

Anders Svenningsson   Clas Malmeström 


