Protokoll från Svenska MS sällskapets styrelses telefonmöte 130305
Deltagande: Anders Svenningsson, Fredrik Piehl, Petra Nilsson, Lillemor Jansson, Anna
Fogdell‐Hahn, Magnus Vrethem, Claes Martin och Claes Malmeström ansluter båda vid § 5,
Jan Lycke (adjungerad).
Ej närvarande: Eva Månsson Lexell, Lou Brundin, Jan Hillert, Fredrik Walentin (de två senare
adjungerade).
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsperson
Till justeringsman väljs Anna Fogdell‐Hahn.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har ej skickats ut och är ej utlagt på hemsidan, men ordförande
Anders Svenningsson sammanfattar vad som diskuterades.
§ 5 Rapport kring ekonomin
Kassör Lillemor Jansson meddelar kring aktuella ekonomin enligt följande:
Intäkter: 60 000kr
Utgifter 2012: 40 350,50kr
Utgifter 2013: 16 056,27kr
Saldo: 136 744,14kr
Pengarna är insatt på nytt konto med högre ränta. Först nyligen har Novartis satt in pengar
på vårt konto, ersättning för deras utställningsplats på årsmötet. Framöver skall det
specificeras på fakturor att förfallotiden är 30 dagar.
§ 6 Rapport från forskningsfonden
Jan Lycke meddelar att det finns en funktion på hemsidan där man automatiskt kan få ut ett
gåvobrev (tackbrev) när någon betalat in en gåva. Man tänker sig att också i övrigt göra
hemsidan mer aktuell och attraktiv. Annonseringen kring fonden skall även göras mer tydlig.
§ 7 Rapport från rehabutskottet
Eva Månsson Lexell är sjuk och medverkar ej vid mötet.

§ 8 Rapport från läkemedelsutskottet
Jan Lycke rapporterar att ett flertal reviderade texter lagts ut på hemsidan, huvudsakligen
kring läkemedel. En bättre struktur på var och i vilken ordning dokumenten läggs ut skall
ordnas:





Immunomodulerande och immunosuppressiv behandling:
‐ Läkemedel som är indicerade vid MS och i den ordning som de registrerats
‐ Läkemedel som är under utprovning
‐ Ej MS specifik behandling
Symtomatisk behandling
Policydokument

Ytterligare informationsdokument skall läggas ut, Sativex, BG 12 och teriflunimid. Ett
behandlingsövergripande dokument skall även produceras.
Peter Sundströms D‐vitamindokument diskuteras och det är allmänt mycket bra men man
önskar ta bort de två sista meningarna, då man anser att tillgängliga data ej ger belägg för
behandlingsförslag. Anders Svenningsson skall diskutera det med Peter Sundström.
§ 9 Rapport från SMS registret
Jan Hillert är ej närvarande.
§ 10 Redaktionella frågor hemsida
Fredrik Wallentin är ej närvarande. Styrelsen har ett önskemål om att Fredrik Wallentin skall
vara närvarande vid styrelsemöten, då mycket av diskussionerna rör hemsidan. Ordföranden
skall stämma av mötestider med Wallentin. Fredrik Wallentin har nu ett eget företag så han
kan fakturera sällskapet och kan därmed arvoderas utan problem. Förslag på arvode är
500kr/timme. Man tänker sig att Wallentin skall få en större ersättning i efterhand för
ombyggnaden av hemsidan och sedan en löpande mindre summa.
Certifierad Taktipro Taktil Massör Ditte Waldton har blivit medlem i sällskapet och hon har
önskemål om att få lägga ut reklam på hemsidan. Denna önskan avslås med motivering att
det ej finns evidens för behandlingen och att det finns begränsat utrymme på hemsidan.
Från Örebro har man önskat att via hemsidan sprida information om sociologistudie men
denna önskan avslås även med tanke på begränsat utrymme och att den enda liknande
annonsering man kan tänka sig är för nationella multicenterstudier.
§ 11 Vårmötet
Vårmötet är planerat till 14/5 och skall förhoppningsvis ske inom Karolinska sjukhusets
lokaler och Fredrik Piehl skall kontrollera om Medicinhistoriska museets lokaler är lediga.
Inbjudan bör snart skickas ut. När Anders Svenningsson satt samman programmet kommer
han att maila ut det för påseende och godkännande av styrelsen.

Det är tänkt att man skall inrikta programmet på frågor som har speciellt intresse för kliniker
utanför universitetssjukhusen. Sannolikt blir diskussionspunkterna följande:
1) MR
– löpande monitorering
‐ nuvarande och kommande monitoreringsmöjligheter
‐ hur skall JCV‐antikroppspositiva pat följas (Claes Martins ansvar)
2) Nya kommande behandlingsmöjligheter (Anders Svenningssons med fleras ansvar)
3) Strategier för utsättning av immunomodulerande behandling (Fredrik Piehls ansvar)
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
§ 14 Nästa möte
130416 kl 15.30 med sluttid 16.45 och focus skall då läggas på vårmötet.
§ 16 Avslutande av mötet
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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