Protokoll  från  Svenska  MS  sällskapets  styrelses  telefonmöte  140312  
Deltagande:  Fredrik  Piehl,  Anders  Svenningsson,  Petra  Nilsson,  Eva  Månsson-‐Lexell,  Clas  
Malmeström,  Joachim  Burman,  Magnus  Vrethem  
Ej  närvarande:  Lillemor  Jansson,  Anna  Fogdell-‐Hahn,  Katharina  Fink,  Jan  Lycke,  Jan  Hillert,  
Tomas  Olsson,  Fredrik  WalenUn  (de  fyra  senare  adjungerade).  
§  1    Mötets  öppnande
Ordförande  Fredrik  Piehl  förklarar  mötet  öppnat.  
§  2    Val  av  justeringspersoner
Till  justeringspersoner  väljs  Joachim  Burman  och  Eva  Månsson-‐Lexell.    
§  3    Godkännande  av  dagordningen
Dagordningen  godkänns.  
§  4    Föregående  mötesprotokoll
Föregående  mötesprotokoll  godkänns,  med  förtydligande  från  Eva  Månsson-‐Lexell  a[  
hälsoprofessionerna  (Udigare  paramedicinarna),  utöver  läkarna,  också  ska  kunna  registrera  
behov  av  rehabilitering  även  om  läkarna  är  huvudansvariga.  Idagsläget  kan  inte  
hälsoprofessionerna  komma  åt  registreringen  i  denna  del  av  registret.    
§  5    Rapport  kring  ekonomin  
Kassör  Lillemor  Jansson  är  ej  närvarande.  Det  diskuteras  a[  det  skall  skickas  ut  nyhetsbrev  
om  det  kommande  vårmötet  och  med  påminnelse  om  årsmedlemsavgi`  samt  ev  
vårmötesavgi`.  
§  6    Rapport  från  forskningsfonden
Ingen  rapport  fås  då  Jan  Lycke  har  förhinder  a[  deltaga  vid  mötet.      
§  7    Rapport  från  rehabutsko[et
Hänvisas  Ull  §  12.            
§  8    Rapport  från  läkemedelsutsko[et  
Uppdatering  kring  Tecﬁdera  PM  på  hemsidan  ﬁnns  och  PM  kring  Aubagio  är  på  gång.  
Fredrik  Piehl  berä[ar  om  ”NaUonellt  ordnat  införande  för  Lemtrada”.  De[a  läkemedel  är  e[  
av  de  läkemedel  som  utse[s  som  e[  projekt,  då  SKL  önskar  struktur  och  plan  för  ordnat  
införande  och  uppföljning  av  nyinförande  av  läkemedel.      
§  9    Rapport  från  SMS  registret
Jan  Hillert  är  ej  närvarande.    
§  10  RedakUonella  frågor  hemsida
Fredrik  WallenUn  är  ej  närvarande.    

§  11  Planering  av  styrelsearbetet,  telefonmötesUder
Nästa  telefonmöte  skall  vara  22/4  kl  16.00-‐17.00.  
§  12  Vårmötet,  agenda  mm
Vårmötet  äger  rum  7  maj  2014  på  Karolinska  sjukhuset.  Det  ﬁnns  e[  preliminärt  program  
som  är  gemensamt  på  förmiddagen  och  sedan  ﬁnns  det  parallella  sessioner  på  
e`ermiddagen  och  dagen  skall  ägnas  åt  införandet  av  nya  läkemedel  samt  rehabilitering.  
Första  Ummen  skall  man  diskutera  de  tre  nya  läkemedlen  som  är  komna/kommer  under  året  
samt  stamcellstransplantaUon,  både  blod-‐  och  mesenchymalcellstransplantaUon.  Timmen  
e`er  skall  bland  annat  Udig  rehabilitering  och  kogniUv  rehabilitering  diskuteras.  På  
e`ermiddagen  skall  fördjupning  kring  läkemedlen  ske,  diskussion  kring  ev  Mabthera  fas  III  
studie  samt  vad  uppföljningen  av  Tysabri  och  Gilenya  pat  i  MS-‐registret  ge[.  Rehabsessionen  
på  e`ermiddagen  kommer  a[  handla  om  ”Hur  det  är  a[  leva  med  MS”.  Finalt  program  skall  
mailas  runt  Ull  styrelsemedlemmar  för  godkännande  och  sedan  skickas  ut  i  nyhetsbrev  Ull  
medlemmar  inom  e[  par  veckor.    
§  13  Utbildningsfrågor,  SK-‐kurser  mm
Från  2015  i  Umeå  skall  subspecialisiöreningarna  få  hålla  en  halvdags  utbildning  för  allmänna  
neurologer  på  Neurologföreningens  vårvecka  och  andra  halvan  av  dagen  kommer  MS  
sällskapet  sannolikt  vilja  ha  en  egen  halvdag  för  mer  fördjupad  MS  diskussion.  Anders  
Svenningsson  kommer  vara  med  i  organisaUonskommi[een  och  y[erligare  representaUon  
från  MS  sällskapet  önskas,  Katharina  Fink  och  Joachim  Burman  diskuteras.  Eva  Månsson-‐
Lexell  betonar  vikten  av  a[  rehabilitering  också  skall  få  sin  plats.  
§  14  Övriga  frågor
Inga  övriga  frågor  diskuterades.        
§  15  Nästa  möte
22/4  kl  16.00-‐17.00
Avslutande  av  mötet
Ordförande  förklarar  mötet  avslutat.  
        

!
Vid  protokollet  

!
Petra  Nilsson  

!
Ordförande     

  

  

  

!
Fredrik  Piehl     

!
Justeras  

!
Joachim  Burman  
  

  

Eva  Månsson-‐Lexell  

  

