
Protokoll	  SMSS	  styrelses	  möte,	  telefonmöte	  

	  2018-‐03-‐07	  

	  

Deltagande:	  Joachim	  Burman	  (JB),	  Markus	  Axelsson	  (MA),	  Ellen	  Iacobaeus	  (EI),	  Jan	  Lycke	  (JL),	  
Tobias	  Granberg	  (TG),	  Lou	  Brundin	  (LB),	  Sara	  Haghighi	  (SH),	  Anne	  Wickström,	  Yumin	  Link	  (YL)	  
och	  Therese	  Pollack	  (TP).	  

Ej	  deltagande:	  Eric	  Gilland,	  Katharina	  Fink,	  Lucia	  Alonso,	  Eva	  Lindström,	  Fredrik	  Piehl,	  Jan	  
Hillert	  och	  Tomas	  Olsson.	  	  	  

	  

§	  1	  Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  EI	  förklarar	  mötet	  öppnat.	  

§	  2	  Val	  av	  justeringsperson	  
Till	  justeringspersoner	  väljs	  TP	  och	  TG.	  	  

§	  3	  Godkännande	  av	  dagordningen	  
På	  förhand	  utskickad	  dagordning	  godkänns.	  	  

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

§	  5	  Ekonomin	  
Kassören	  TP	  rapporterar	  nuvarande	  ekonomi	  i	  balans.	  Innestående	  saldo	  är	  234939	  SEK.	  
Arbete	  pågår	  för	  att	  medlemmar	  skall	  kunna	  betala	  medlemsavgiften	  via	  betaltjänsten	  
Swish.	  	  

§	  6	  Forskningsfonden	  
JL	  har	  inget	  nytt	  att	  rapportera.	  Fondens	  årsmöte	  äger	  rum	  24/4.	  	  

§	  7	  Rehabutskottet	  	  	  

Arbete	  pågår	  för	  att	  få	  in	  en	  fysioterapeutdel	  i	  MS	  registret.	  Här	  skall	  man	  b.la.	  kunna	  lägga	  
in	  resultat	  av	  gångtest.	  Mötesdeltagare	  uppmanas	  att	  informera	  intresserade	  
fysioterapeuter	  på	  de	  olika	  klinikerna	  att	  kontakta	  AW	  för	  att	  testa	  och	  sätta	  upp	  rutiner	  för	  
detta.	  	  

§	  8	  Läkemedelsutskottet	  	  

JL:	  Nya	  läkemedel	  registreras	  (Ocrevus	  och	  Mavenclad)	  och	  rekommendationer	  kommer	  att	  
skrivas.	  Zinbryta	  har	  blivit	  indraget	  pga	  nya	  biverkningar.	  	  	  



§	  9	  Svenska	  MS-‐registret	  	  
JH	  är	  ej	  närvarande.	  Ingen	  rapport	  inkommer.	  	  

§	  10	  MR	  utskottet.	  	  
TG:	  Pågår	  ett	  arbete	  för	  att	  utvärdera	  användandet	  av	  kontrastmedel	  vid	  rutinuppföljningar	  
av	  MS	  patienter.	  Här	  kommer	  att	  skapas	  uppdaterade	  rekommendationer.	  Det	  ses	  också	  ett	  
behov	  av	  ett	  standardiserat	  MR-‐protokoll	  för	  undersökning	  av	  ryggmärgen.	  Deltagande	  
under	  mötet	  uppmanas	  att	  hitta	  personer	  på	  respektive	  kliniker	  som	  kan	  tänka	  sig	  att	  
deltaga	  i	  MR-‐utskottet.	  	  	  	  	  

§	  11	  Neurologiveckan	  	  	  
Programmet	  för	  MS-‐delen	  under	  neurologiveckan	  diskuteras.	  Aggressiv	  MS	  kommer	  att	  
avhandas	  som	  ämne.	  Burman	  kommer	  att	  prata	  om	  MOG-‐associerad	  sjukdom,	  Brundin	  om	  
sarkoidos	  och	  Landtblom	  om	  MS-‐sjukvården.	  	  

§	  12	  ECTRIMS	  Stockholm	  2019	  

Ett	  skelett	  har	  skapats	  med	  en	  mångsidig	  presentation	  med	  svensk	  representation.	  Eftersom	  
kongressen	  förkortats	  (lördagen	  är	  borta)	  är	  schemat	  mer	  kompakt.	  Networking	  events	  är	  
också	  struket	  från	  programmet.	  	  

§	  13	  Ny	  hemsida	  för	  SMSS	  

Det	  föreligger	  ett	  behov	  av	  en	  ny	  hemsida	  för	  SMSS.	  Tidigare	  år	  har	  kostanden	  för	  denna	  
varit	  ca	  15000	  SEK	  per	  år.	  	  

Beslut	  tas	  enhälligt	  att	  det	  skall	  skapas	  en	  ny	  hemsida	  och	  att	  företaget	  MEETX	  anlitas	  för	  
detta.	  

	  §	  14	  Ny	  valberedning	  

Det	  diskuteras	  behovet	  att	  rekrytera	  nya	  medlemmar	  till	  valberedningen.	  

§	  15	  Övriga	  frågor	  

Ny	  ”SK-‐kurs”	  inom	  MS	  området	  diskuteras.	  Det	  har	  inte	  varit	  någon	  kurs	  senaste	  åren	  och	  
det	  ses	  ett	  behov	  av	  en	  sådan	  nationellt.	  Ärendet	  får	  diskuteras	  vidare	  vid	  kommande	  
möten.	  EI	  planerar	  att	  kontakta	  Socialstyrelsen	  för	  att	  höra	  om	  det	  inte	  kan	  vara	  aktuellt	  
med	  SK-‐kurs	  ånyo.	  	  

§	  16Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  äger	  rum	  180515.	  

	  

	  



Vid	  protokollet	  

	  

Markus	  Axelsson	  

	  

	  

Ordförande	  	   	   	   Justeras	  

	  

	  

Ellen	  Iacobeus	  	  	   	   Therese	  Pollack,	  Tobias	  Granberg	   	  	  

	  

	  


