
Agenda SMSS styrelsemöte nr 3, 2017-09-27 kl 9:30 - 16.00 
___________________________________________________________________________ 
Kallade styrelsen: 
Joachim.Burman@neuro.uu.se 
Ellen.Iacobaeus@karolinska.se 
Markus.Axelsson@neuro.gu.se 
Fredrik.Piehl@ki.se 
Lillemor.Jansson@akademiska.se 
Magnus.Vrethem@lio.se 
Katharina.Fink@karolinska.se 
Sara.Haghighi@vgregion.se 
Richard.Levi@umu.se 
Mattias.Vagberg@umu.se 

Kallade adjungerade: 
Jan.Lycke@neuro.gu.se 
Jan.Hillert@ki.se 
Tomas.Olsson@ki.se 
 

 
1. Mötets öppnande 

JB förklarar mötet öppnat. 
 

2. Val av mötessekreterare 
JB valdes till mötessekreterare. 

 
3. Val av justeringspersoner 

EI och MV valdes till justeringspersoner. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
 
Rapporter 
 
6. Ekonomin - kassören (LJ) 

200.763 kr finns på kontot. Detta inkluderar inte ersättning för 
deltagande på neurologveckan (faktura skall skickas).  

 
7. Forskningsfonden (JL) 

JL ej närvarande, men hade lämnat en förhandsrapport om att årets 
utdelning av forskningsmedel kommer att omfatta ca 570.000 SEK som 
skall fördelas på 2-3 projekt. 



 
8. Rehabutskottet (RL) 

Rehabiliteringsmedicins roll inom MS-sjukvården diskuterades. 
Uppdatering av dokument i metodboken bör genomföras.  

 
9. Läkemedelsutskottet (JL) 

JL har skrivit ett förslag för rekommendationer kring Mavenclad 
(kladribin). Mavenclad godkändes av EMA i augusti. Prisförhandling 
med TLV pågår. Läkemedelsutskottet skall också utfärda en 
rekommendation angående Ocrevus men inväntar godkännande från 
EMA. 
 

10. SMSreg (JB) 
Det statliga anslagen till kvalitetsregistren kommer minska ytterligare 
(med 21,5%). Frågan om hur långsiktig finansiering ska säkras ska 
diskuteras på årsmötet. 
 

11. MR-utskottet (Mattias V) 
Ingen rapport. 

 
Diskussionspunkter 
 
12. Avgångar från styrelsen och omval (alla) 

Fredrik P, Magnus V, Lillemor J avgår från styrelsen efter att ha fullgjort 
tre mandatperioder var.  
 

13. Program för årsmötet 29/11 (alla) 
Programmet diskuterades. Årets hedersledamot utsågs, men det blir inte 
officiellt förrän till årsmötet. Årets föreläsare är Johan Zelano som 
kommer att prata om MS och epilepsi. Det beslutades att ge extra 
utrymme till SMSreg och vi ska dessutom försöka engagera en extern 
expert på registerfrågor, med syfte att försöka reda ut vad som gäller vid 
s begäran om registeruttag ur SMSreg. 

 
Eftermiddag 
 
14. Strategisk fråga: behov av dialog med försäkringskassan och SoS kring 

riktlinjer för sjukskrivning vid MS (JB) 
 
Det beslutades att uppdra åt ordföranden (JB) att driva frågan mot 
försäkringskassan och socialstyrelsen. 
 



15. Formalisering av utskotten: vem utser ledamöter och vilka är ansvariga? 
(JB) 
 
Det beslutades att ta upp detta som en formaliserad punkt på 
dagordningen på årsmötet och att detta blir en återkommande punkt. 

 
16. Neurologiveckan 2017 – brainstorming kring program och innehåll (alla) 

Det beslutades att SMSS tema ska vara aggressiv MS, karaktäristika, 
behandling och differentialdiagnoser. 

 
17. Nästa möte  

Det beslutades att nästa möte skall vara ett telefonmöte kl 16-17 onsdag 
15/11. 
 

18. Övriga frågor 
a. Kan vår representant i ECTRIMS executive committee (Lou 

Brundin) vara adjungerad till styrelsen? 
Styrelsen bifaller. 
 

b. ECTRIMS 2019. 
Huruvida ECTRIMS 2019 ska förläggas till Stockholm är ännu 
oklart. Mer information kommer sannolikt att finnas efter 
ECTRIMS 2017 (oktober). Det beslutades att ta upp detta som en 
diskussionspunkt på årsmötet. 
 

19. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 

 
 
Mötet protokollfördes av Joachim Burman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras av Ellen Iacobaeus   Magnus Vrethem 


