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Protokoll  från  Svenska  MS  sällskapets  styrelses  telefonmöte  140422  
Deltagande:  Fredrik  Piehl,  Anders  Svenningsson,  Lillemor  Jansson,  Anna  Fogdell-‐Hahn,  
Katharina  Fink,  Eva  Månsson-‐Lexell,  Clas  Malmeström,  Joachim  Burman,  samt  Jan  Lycke  
ochTomas  Olsson  (adjungerade).  
Ej  närvarande:  Petra  Nilsson  och  Magnus  Vrethem,  samt  Jan  Hillert  och  Fredrik  WalenWn  
(adjungerade).  
§  1    Mötets  öppnande
Ordförande  Fredrik  Piehl  förklarar  mötet  öppnat.  
§  2    Val  av  justeringspersoner
Till  justeringspersoner  väljs  Katharina  Fink  och  Lillemor  Jansson.    
§  3    Godkännande  av  dagordningen
Dagordningen  godkänns.  
§  4    Föregående  mötesprotokoll
Föregående  mötesprotokoll  godkänns.    
§  5    Rapport  kring  ekonomin  
Kassan  är  på  129  241,  47  kr.  Hi_lls  endast  ca  5  betalda  anmälningar  Wll  Vårmötet.  De  
deltagande  i  dagens  möte  uppmanas  påminna  om  anmälning  och  betalning  lokalt  på  sina  
kliniker.  
§  6    Rapport  från  forskningsfonden
Forskningsfonden  har  nyligen  hab  årsmöte.  Det  förvaltade  kapitalet  uppgår  Wll  ca  3,4  
miljoner  kr.  
§  7    Rapport  från  rehabutskocet
Hänvisas  Wll  §  13.  
§  8    Rapport  från  läkemedelsutskocet  
PM  och  checklista  för  Tecﬁdera  och  Lemtrada  är  upplagda  på  hemsidan.  PM  för  Aubagio  
likaså,  dock  saknas  checklista.  Anders  S.  gör  klart  denna.  Tomas  O.  informerar  om  IMSE  
uppföljningar  för  de  nya  läkemedlen.  VikWgt  med  fortsac  hög  registrering  för  ac  möjliggöra  
systemaWska  uppföljningar  av  eﬀekt  och  biverkningar.  Diskussion  om  graviditet  och  
uppföljning  i  SMS.  Ec  preliminärt  förslag  på  graviditetsmodul  har  tagits  fram  av  Clas  M.  och  
Loca  Dahle.  Clas  M.  kontaktar  Karin  Lycke  för  ac  höra  om  modulen  kan  sjösäcas.    
§  9    Rapport  från  SMS  registret
Ander  S.  informerar  om  ac  PER  funkWonen  har  omarbetats.    
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§  10  RedakWonella  frågor  hemsida
Fredrik  W.  är  ej  närvarande.    
§  11  Planering  av  styrelsearbetet,  telefonmötesWder
Nästa  telefonmöte  26/8  kl  16.00-‐17.00.  
§  12  Vårmötet,  agenda  mm
Vårmötet  äger  rum  7  maj  2014  på  Karolinska  sjukhuset,  Eugeniahemmet/Norrbacka.  
Programmet  för  förmiddagen  är  spikat.  För  läkemedelssessionen  under  ebermiddagen  
ansvarar  Anders  S.  för  Lemtrada  och  planer  för  en  prövariniWerad  akademisk  randomiserad  
studie  mellan  Mabthera  och  Tecﬁdera,  Fredrik  P.  för  Aubagio  och  Tecﬁdera,  samt  TLVs  
omprövning  för  läkemedelsförmånen  för  interferoner.  IMSE  koordinatorerna  rapporterar  
data  från  IMSE  registrena.    
§  13  Utbildningsfrågor,  SK-‐kurser  mm
Neurologföreningen  har  tel  möte  23  april  för  ac  diskutera  planer  för  Neurologföreningens  
vårvecka,  där  subspecialisjöreningarna  får  ansvara  för  innehåll.  Katharina  F.  och  Joachim  B.  
deltar  från  SMS.  Fredrik  P.  föreslår  ac  SMS  ucrycker  intresse  för  ac  hålla  en  heldag,  där  ena  
halvan  riktar  sig  Wll  en  bredare  publik  och  andra  delen  är  avsedd  för  personer  med  MS  
subspecialisering.  
§  14  Övriga  frågor
Anna  FH.  Informerar  om  ac  det  ryktas  om  ac  TLV  i  sic  kommande  utlåtande  om  subvenWon  
av  interferoner  inte  beaktar  risk  för  utveckling  av  neutraliserande  anWkroppar.  Vi  avvaktar  
oﬀentliggörande  av  deras  beslut  innan  vi  bestämmer  om  ev  åtgärder  från  vår  sida.  
§  15  Nästa  möte
26/8  kl  16.00-‐17.00
Avslutande  av  mötet
Ordförande  förklarar  mötet  avslutat.  
        
Vid  protokollet  
Fredrik  Piehl,  Ordförande     

  

  

  

  

Lillemor  Jansson  
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Justeras  
Katharina  Fink    

  

