Protokoll från Svenska MS sällskapets styrelses telefonmöte 130819
Deltagande: Anders Svenningsson, Fredrik Piehl, Petra Nilsson, Claes Martin, Eva Månsson
Lexell, Lou Brundin, Clas Malmeström, Anna Fogdell‐Hahn, Magnus Vrethem samt Jan Lycke
(adjungerad).
Ej närvarande: Lillemor Jansson, Jan Hillert och 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 godkänns.
§ 5 Rapport kring ekonomin
Kassör Lillemor Jansson är ej närvarande. Det rapporteras att styrelsemedlemmarna beslutat
att Kristina Blom skall få ersättning kring 6000kr i form av iPhone för hennes värdefulla
insatser i samband med sällskapets möten. Det beslutas också att sällskapets ordförande
skall få bevilja utlägg för 2000kr för diverse löpande kostnader, ex gällande metodboken.
Kostnaderna skall redovisas under det kommande styrelsemötet.
§ 6 Rapport från forskningsfonden
Jan Lycke meddelar att medlen från ECTRIMS i Göteborg har förvaltats väl. Cirka 50% av
övriga inkomna medel kommer från enskilda givare och 50% från företag. Stipendium på
150 000kr skall åter utdelas och meddelande kring det skall skickas ut i september, och man
hoppas få fler sökande genom bättre spridning av ansökan denna gång.
§ 7 Rapport från rehabutskottet
Rehabvariablerna finns nu i SMS‐registret för användning. Eva Månsson Lexell diskuterar
kring om rehabutskottet skall ha ett centralt möte eller om de skall åka runt i Sverige för att
presentera dessa rehabvariabler. Utskottet kommer även rapportera kring detta i olika
yrkestidskrifter. Rehabutskottet kan få ekonomiskt bidrag till denna verksamhet. Det
diskuteras om rehabvariablerna skall ligga under funktionsskalefliken eller rehabfliken, men
sannolikt blir det bäst att de länkas till varandra.
Rehabutskottet önskar få mer inflytande över SMS registret och Anders Svenningsson skall
föreslå att någon i rehabutskottet skall väljas in i SMS‐registrets styrgrupp.

§ 8 Rapport från läkemedelsutskottet
Jan Lycke rapporterar att flera uppdaterade läkemedels‐PM lagts ut på hemsidan. Det
diskuteras att man kring ännu ej registrerade läkemedel kan ha en kort information och efter
registrering kan längre rekommendationer läggas ut. D‐vitamindokumentet ligger för
närvarande tillsammans med policydokument och det kan finnas en länk till symtomatisk
behandling. En kortare version av graviditetsdokumentet kommer snart.
§ 9 Rapport från SMS registret
Jan Hillert är ej närvarande. Det diskuteras dock att Novartis planerar ett nationellt
prospektivt register för graviditet under pågående Gilenyabehandling och en länk till detta
register kan finnas under Gilenya och graviditet. Sådana länkar kanske kan bli aktuella även
för andra läkemedel.
§ 10 Redaktionella frågor hemsida
Fredrik Wallentin är ej närvarande.
§ 11 Representant till styrelseinternatet Neurologföreningen 30/8
Anders Svenningsson och eventuellt Fredrik Piehl och Claes Martin skall deltaga i denna
workshop där de olika specialistföreningarna skall samarbeta för att stärka neurologin i
Sverige och även diskutera neurologiregistret.
§ 12 Årsmötet
Nyhetsbrev skall skickas ut om datum och lokal för mötet, 27/11 respektive Arlanda.
Rehabutskottet skall ha diskussioner bland annat om rehabvariablerna i SMS‐registret och i
övrigt kommer övergripande behandling av MS och MR att diskuteras och Hans Lindå skall
tillfrågas för uppdatering kring Tysabribehandling och PML inkluderande index av anti‐JCV‐
antikroppar.
§ 13 Förslag till hedersledamot 2013
Hedersledamot utses enhälligt.
§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
§ 15 Nästa möte
130916 kl 15.30 blir nästa möte.
§ 16 Avslutande av mötet
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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