Protokoll från Svenska MS sällskapets styrelses telefonmöte 130114
Deltagande: Anders Svenningsson, Anna Fogdell‐Hahn, Claes Martin och Clas Malmeström
Frånvarande: Fredrik Piehl, Petra Nilsson, Lillemor Jansson, Lou Brundin, Eva Månsson‐Lexell
och Magnus Vrethem.
Närvarande adjungerade: Jan Lycke och Jan Hillert
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att styrelsen inte är beslutsmässig pga
att mindre än halva styrelsen är närvarande. Mötet genomförs som ett diskussions‐ och
informationsmöte.
§ 2 Val av justeringsperson
Till justeringsman väljs Anna Fogdell‐Hahn.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Ingen har synpunkter på föregående mötesprotokoll.
§ 5 Rapport kring ekonomin
Utgår då kassör inte är närvarande
§ 6 Rapport från forskningsfonden
Jan Lycke informerar att det utgått två stipendier 2012 från forskningsfonden, 75 000:‐
vardera till Clas Malmeström och Anne Wickström. Fonden förvaltar numera överskottet
från ECTRIMS på ca 3 miljoner kronor. Det börjar komma in mer och mer donationer
huvudsakligen från begravningar. Totalt sett har fonden nu börjat etablera sig och det ser
lovande ut vad gäller möjligheterna att bli ett värdefullt tillskott som källa för
forskningsmedel.
§ 7 Rapport från rehabutskottet
Utgår då Eva Månsson‐Lexell ej är närvarande.
§ 8 Rapport från läkemedelsutskottet
Jan Lycke rapporterar att alla reviderade läkemedelsrekommendationer nu finns upplagda
på hemsidan. Det kvarstår att slutgiltigt färdigställa informations‐dokument om Sativex, D‐
vitamin vid MS samt dokumentet om rökning. Anna Fogdell‐Hahn informerade om
systematisk review om D‐vitamin som skall infogas i detta dokument. Jan L och Anders skall
göra den sista redigeringen av dessa dokument. Även dokumentet ”Behandlingsstrategi vid
MS” skall färdigställas av Jan L och Anders och sedan cirkulera i läkemedelsutskottet innan
uppläggning på hemsidan. Anders informerar om att han skrivit ett SMSS informerar
dokument om Mabthera som skall cirkulera i läkemedelsutskottet och sedan läggas upp.

Även SMSS informerar dokument skall upprättas om alemtuzumab (Anders), Teriflunomide
(Tomas) samt BG12 (Jan L).
§ 9 Rapport från SMS registret
Jan Hillert sammanfattar läget i SMSreg organisatoriskt samt att man under året kommer att
fokusera på nå ut med PER till användarna.
§ 10 Redaktionella frågor hemsida – Rapport från arbetsgruppsmöte 120928
Fredrik Walentin ej närvarande men konstateras att hemsidan har vitaliserats påtagligt
under 2012 vilket också var en av målsättningarna med styrelsearbetet. Detta kommer
förhoppningsvis att fortsätta i och med att ett lättare system för uppdatering av
dokumenten har implementerats.

§ 11 Det uppdaterade kvalitetssäkringsdokumentet.
Anders har uppdaterat dokumentet ”Kvalitetssäkring av MS‐vården i Sverige” vilket har
skickats till alla inom styrelsen för att godkännas detta möte. I och med att alla i styrelsen
har haft god tid på sig att kommentera dokumentet samt att både Fredrik och Petra som inte
är närvarande idag har ställt sig bakom dokumentet tolkas detta som att det finns ett stöd
för den nya versionen i styrelsen. Anders kommer att vidarebefordra detta till Fredrik för
publicering på hemsidan. Anders informerar också att den viktigaste skillnaden mot förra
dokumentet är att SMSS nu i detta dokument officiellt rekommenderar att MRI görs årligen
på patienter i den inflammatoriska fasen av sjukdomen.
§ 12 Reflektioner och slutsatser kring årsmötet 2012
Generellt uppfattades årsmötet som givande med många viktiga diskussioner men
programmet var (som vanligt..) i tightaste laget då ett par punkter inte hanns med riktigt.

§ 13 Mål för styrelsens arbete 2013
Anders lägger fram ett förslag att SMSS under 2013 skall fokusera på att sprida kännedom
om SMSS arbete, dess olika dokument och rekommendationer på hemsidan samt SMSreg
hos neurologenheter som vanligtvis inte är så representerade på SMSS olika möten, det vill
säga enheter utanför regionklinikerna. En möjlighet är att årets vårmöte skall ägnas åt detta
genom att SMSS specifikt bjuder in de mindre enheterna och fokuserar på praktiska aspekter
av MS‐vård. Det skall eftersträvas en konstruktiv dialog så att åsikter från mindre enheter
också hörsammas vid till exempel upprättande av rekommendationer om behandling,
uppföljning samt registrering i SMSreg. Det senare skall fokusera på det som är till nytta för
den mindre enheten.
Deltagande i mötet ger stöd för denna målsättning och Clas Malmeström föreslår att
specifika inbjudningsbrev går ut från respektive regionklinik till enheterna i dess region och
sedan om möjligt följer upp med regionala möten runt detta. Detta förfarande ansåg som ett

bra förslag att arbeta vidare utifrån.
§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
§ 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutades till tisdagen den 5/3 kl 15.30. På grund av lågt deltagande i
dagens möte kommer Anders att omedelbart efterfråga hur många som har förhinder detta
datum så att i så fall nytt datum kan bestämmas.
§ 16 Avslutande av mötet
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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