Protokoll  från  Svenska  MS  sällskapets  styrelses  telefonmöte  140826  
Deltagande:  Fredrik  Piehl,  Lillemor  Jansson,  ,  Eva  Månsson-‐Lexell,  Clas  Malmeström,  Joachim  
Burman,  Anna  Fogdell-‐Hahn,  Petra  Nilsson  och  Magnus  Vrethem,  samt  Jan  Lycke  och  
(adjungerade).  
Ej  närvarande:  Anders  Svenningsson  och  Katharina  Fink,  samt  Jan  Hillert,  Tomas  Olsson  och  
Fredrik  WalenYn  (adjungerade).  
§  1    Mötets  öppnande
Ordförande  Fredrik  Piehl  förklarar  mötet  öppnat.  
§  2    Val  av  justeringspersoner
Till  justeringspersoner  väljs  Anna  Fogdell-‐Hahn  och  Lillemor  Jansson.    
§  3    Godkännande  av  dagordningen
Dagordningen  godkänns.  
§  4    Föregående  mötesprotokoll
Föregående  mötesprotokoll  godkänns.    
§  5    Rapport  kring  ekonomin  
Kassan  är  på  120  099,09  kr  (föregående  129  241,  47  kr).  Kostnader  för  websidan,  tel  möte,  
metodboken  har  belastat  kontot.  Hiclls  46  betalande  medlemmar.  Beslut  om  ad  Yll  
årsmöteskallelsen  bifoga  lista  på  de  som  betalat  årets  medlemskapsavgie.    
§  6    Rapport  från  forskningsfonden
Forskningsfonden  har  nu  pågående  utlysning  (deadline  1  okt  2014)  om  sYpendiemedel  
uppgående  Yll  250  tkr  totalt.    
§  7    Rapport  från  rehabutskodet
Har  hae  möte  i  maj.  Diskussion/arbete  för  ad  öka  registreringsfrekvensen  i  de  nya  rehab  
instrumenten  i  MSreg.  En-‐dagsmöte  i  MS  rehab  sker  i  Malmö  7  nov.    
§  8    Rapport  från  läkemedelsutskodet  
Flera  nya  PM  och  checklistor  för  nya  MS  behandlingar  har  lagts  ut  på  hemsidan.  Checklista  
för  Aubagio  saknas,  liksom  stycke  om  neutraliserande  natalizumab-‐anYkroppar.  Enligt  uppgie  
har  TLV  ansökan  för  Fampyra  och  Pegylerat  interferon  inlämnats.    
§  9    Rapport  från  SMS  registret
Saknas    
§  10  RedakYonella  frågor  hemsida
Saknas    
§  11  Datum  för  årsmöte,  agenda,  hedersmedlem
Årsmöte  bestäms  Yll  26  november  på  Radisson  Blu  Arlandia  Hotel.  På  programpunkterna  

kommer  arbetet  med  NaYonella  riktlinjer  för  MS  vården  samt  LMVs  expertmöte  om  MS  
behandling  26-‐27  mars  2015  ad  diskuteras.  Förslag  om  ad  därutöver  ta  upp  kogniYv  
problemaYk  vid  MS.  Förslag  Yll  agenda  tas  fram  av  Fredrik  P  Yll  nästa  tel  möte.  Till  
hedersmedlem  föreslås  Hans  Hägglund,  hematolog  som  varit  drivande  i  ad  etablera  
blodstamcellsbehandling  för  MS.  Beslut  vid  nästa  möte.  
§  12  Diskussionspunkt:  Läkemedelsverkets  terapigenomgång  och  Socialstyrelsens  naYonella  
riktlinjer
Anders  S  och  Jan  L  kommer  ad  ansvara  för  prioriteringar  respekYve  vetenskapligt  underlag.  
Hearing  om  arbetet  äger  rum  4  september,  där  SMS  kommer  ad  vara  representerat.  LMV  
kommer  ad  anordna  ed  expertmöte  om  MS  läkemedel  i  Uppsala  26-‐27  mars,  där  ed  
bakgrundsdokument  ska  tas  fram.  Kapitelindelning  och  förslag  på  förfadare  föreligger  i  
preliminär  form.  Uppdaterad  version  kommer  ad  diskuteras  vid  nästa  möte.    
§  13  Nominera  kandidat  Yll  Ectrims  council
Till  ersädare  för  Tomas  Olsson  utses  Lou  Brundin.  
§  14  Övriga  frågor
BiogenIdec  har  beställt  annonsplats  för  informaYon  om  möjlighet  ad  söka  
forskningssYpendium.  Fredrik  P  ornar  med  faktura.  Anna  FH  informerar  om  ad  hon  avstår  
från  ad  kandidera  Yll  en  tredje  period  i  styrelsen.  Fredrik  P  informerar  Claes  MarYn  i  
valberedningen  .    
§  15  Nästa  möte
30/9  kl  16.00-‐17.00
Avslutande  av  mötet
Ordförande  förklarar  mötet  avslutat.  
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