
Protokoll SMSS styrelses telefonmöte 2016-05-31 

Deltagande: Joachim Burman, Markus Axelsson, MaFas Vågberg,  Magnus Vrethem, Sara 
Haghighi, Ellen Iacobeus, Jan Hillert (adjungerad), Richard Levi och Jan Lycke (adjungerad). 

Ej deltagande: Lillemor Jansson, Tomas Olsson (adjungerad),  Katarina Finck, och Fredrik 
WalenYn (adjungerad). 

§ 1  Mötets öppnande 
        Ordförande, Joachim Burman, förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Val av justeringsperson  
        Till justeringspersoner väljs Joachim Burman och Magnus Vrethem.  

§ 3  Godkännande av dagordningen  
        Dagordningen godkänns. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll       

     E_ tryckfel avseende sällskapets ekonomi har insmugit sig och det skulle stå 245 285 (inte 
245 2853kr). Inget Yllades i övrigt Yll föregående protokoll.  

§ 5 Ekomomin  

      Lillemor Jansson är ej deltagande varför ingen rapport ges.  234846kr finns i kassan 

§ 6  Rapport från forskningsfonden  
        Jan Lycke rapporterar från  forskningsfonden. Antalet ledamöter har ändrats från 8 Yll 5 
Yll 8 varför fonden blir beslutsmässig även vakanta platser inte ännu besa_s. En ovanligt stor 
donaYon har erhållits Yll fonden (2,5 miljoner) varför mer medel kommer a_ utlysas Yll 
hösten. Fonden får endast behålla 25 % av innestående kapital för fondering. Målgruppen 
planeras bli densamma som Ydigare (disputerade läkare på post doc nivå).    

§ 7  Rapport från rehabutsko_et 

        Namnuppgieer (tex ny ordförande Eva Månsson Lexell) behöver korrigeras på hemsidan. 
Uppdaterat rehabkapitel skall läggas ut via webmastern med icke skrivskyddat material.  



§ 8  Rapport från Läkemedelsutsko_et  

 Jan Lycke rapporterar. Utsko_et höll som planerat möte 12/5.  E_ omfa_ande arbete med 
uppdatering av läkemedelsinformaYon på hemsidan har genomförts. Man planerar a_ vara 
färdiga med skrivandet vid midsommar och för publicering på hemsidan Yll hösten. Burman 
och Lycke har dessutom utarbetat e_ vårdprogram för autolog stamcellsbehandling.   

§ 9  Svenska neuroregistret 

Jan Hillert uppdaterade om det senaste avseende neuroregistret. Visualiserings och 
analysplajormen (VAP) fortsä_er a_ uppgraderas. Det kommer en modifiering avseende 
beskrivning av arbetsförmåga. Man planerar a_ komple_era statusinformaYonen med de 
olika funkYonella systemen (FS) och möjligen en funkYon som automaYskt presenterar EDSS 
uYfrån dem. Minskningen av de ekonomiska Yllsko_en blir mindre än befarat under 
kommande år (15%). Det diskuteras vidare alternaYva finansieringsmöjligheter eeer a_ 
beslut togs a_ inte i nuläget samarbeta med läkemedelsindustrin. Användaravgie skulle 
kunna vara en modell.  

§ 10 Utvärdering av neurologiveckan 

Halvdagen gällande MS under neurologiveckans sista dag blev lyckad. Många neurologer var 
kvar och de ämnen som togs upp var relevanta och kunniga och engagerade MS auktoriteter 
bjöd upp Yll en livlig diskussion på hög nivå. Ämnet rituximab belystes genom en 
uppdatering av det vetenskapliga läget.               

§ 11  Deba_arYkel i Dagens Medicin 

Som e_ inlägg i deba_en avseende rituximabanvändningen i Sverige och läkarnas fria 
förskrivningsrä_, förfa_ades e_ brev av Burman och Lycke som e_ svar från SMSS.   

§ 12 Nästa möte 

26/8 kl 10-16 i Fredrik Piehls privata bostad, Stockholm.  

§ 11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor som inte behandlats ovan framkommer.  



Vid protokollet 

Markus Axelsson 

Ordförande    Justeras 

Joachim Burman     Joachim Burman, Magnus Vrethem 

     

         

         

       

   


