
Protokoll SMSS styrelses möte, telefonmöte 

 2016-11-15 

Deltagande: Joachim Burman, Markus Axelsson, Ellen Iacobeus, MaHas Vågberg,  Magnus 
Vrethem, Katharina Fink, Jan Lycke (adjungerad) och Fredrik Piehl.  

Ej deltagande: Jan Hillert, Jan Lycke (adjungerad) Tomas Olsson (adjungerad), Sara Haghighi, 
Lillemor Jansson (LJ), Richard Levi (RL), och Fredrik WalenXn (adjungerad). 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Joachim Burman förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justeringsperson  
Till justeringspersoner väljs Joachim Burman och MaHas Vågberg.  

§ 3 Godkännande av dagordningen  
På förhand utskickad dagordning godkänns.  

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll/övrigt       
Inga behov av komple`eringar/ändringar framkommer vid genomgång av föregående 
protokoll. 

§ 5 Ekonomin  
Kassören (LJ) är ej närvarande. En översiktlig ekonomisk berä`else föredras av Joachim 
Burman. Ekonomin uppges god med e` saldo på ca 270 000 i kassan.  

§ 6 Forskningsfonden  
Ca 2,4 miljoner kommer a` delas ut från fonden i år. Ca 35 ansökningar har inkommit. Det 
planeras 2 stora (ca 400 000 SEK) och 4-6 mindre (ca 150-200 000 SEK) utbetalningar. 
Sökanden inom 5 år ecer disputaXon kommer a` prioriteras. Medel kan även komma a` 
delas ut Xll sökanden på doktorandnivå eller övriga, men med lägre prioritet. 

  

§ 7 Rehabutsko`et  Uppdaterad informaXon om MS-läkemedel från SMSS, var står vi? 

RL är inte närvarande. 12/10 hölls e` rehabmöte i Linköping. Redovisning av mötesresultat 
kommer a` redovisas på årsmötet. 



§ 8 Läkemedelsutsko`et 7 Program för årsmötet 30/11  
Föredragare Jan Lycke. Reviderade dokument är nu helt klara och ligger ute på SMSS 
hemsida.  

§ 9 Svenska MS-registret  
Jan Hillert ej närvarande. Punkten föredras översiktligt av Joachim Burman. Neuroregistret 
har för kommande år inte drabbats av så stora intäktsminskningar som befarats och några 
stora nedskärningar kommer inte a` ske avseende personal eller andra resurser. Budgeten 
ligger på ca 80 % av föregående år. 

§ 10 Årsmötet.  
Anmälan Xll årsmötet görs Xll kassör LJ. I övrigt diskuteras programmet och beslut om 
definiXvt mötesprogram tas. . 

      

§ 11   
Föredragare Jan Lycke. Användningen av rituximab kommer  inte a` ges någon prioritetssiffra 
i socialstyrelsens riktlinjer utan enbart omnämnas utan något ställningstagande Xll dess 
användande. De`a har förklarats vid e` möte i Stockholm där neurogerna Fagius och Lycke 
deltog på plats. Deltagande via telefon var Andersen, Malmeström, Vågberg, Gilland och 
Sundström. Socialstyrelsen moXverar ställningstagandet a` inte prioritera rituximab inom 
riktlinjerna med a` Läkemedelsverket redan utkomit med rekommendaXoner där inte 
rituximab tagits med och a` alla myndigheter skall ha samma förhållningssä`.  Valet a` inte 
ta med behandling med rituximab som åtgärd med prioritetssiffra innebär inte e` förbud 
mot dess användande. Det innebär dock a` Socialstyrelsens bedömning av användande av 
rituximab vid MS formarande ej är definierad. 

Fråga uppkommer huruvida de`a påverkar det nyss färdiga dokumentet hos SMSS avseende 
läkemedel. Vi beslutar a` se över texten i de`a dokument. 

§ 12 Remiss avseende målnivåer vid parkinsons sjukdom och MS. 

Föredragare Joachim Burman. Fråga avseende kommentarer Xll de naXonella riktlinjernas 
målnivåer. Jan Lycke har förfa`at e` privat svar avseende ”Xd från diagnos Xll behandling” 
och kommenterat behandlingsnivå för läkemedelsbehandling vid faXgue, där det anges a` 
max 5 % skall erhålla sådan. Denna målnivå är problemaXsk se` Xll utbud av övriga 
evidensbaserade intervenXoner mot faXgue.Jan Lyckes kommentarer och förslag diskuteras 
och delas av mötesdeltagarna. Joachmin Burman kommer a` förfa`a e` officiellt svar från 
SMSS.  



§ 11 Övriga frågor 

  Inga övriga frågor som inte behandlats ovan framkommer.  

Vid protokollet 

Markus Axelsson 

Ordförande    Justeras 

Joachim Burman     Joachim Burman, MaHas Vågberg 


