
  
  
Protokoll  fört  vid  Svenska  MS  sällskapets  styrelses  telefonmöte  2014-‐09-‐30  

!

Deltagande:  Fredrik  Piehl,  Lillemor  Jansson,  Eva  Månsson-‐Lexell,  Clas  Malmeström,  Joachim  
Burman,  Anders  Svenningsson,  Petra  Nilsson  (från  §  11)  och  Jan  Lycke  (adjungerad).  
Ej  närvarande:  Magnus  Vrethem,  Anna  Fogdell-‐Hahn,  och  Katharina  Fink,  samt  Jan  Hillert,  
Tomas  Olsson  och  Fredrik  WalenZn  (adjungerade).  

!

§  1    Mötets  öppnande
Ordförande  Fredrik  Piehl  förklarar  mötet  öppnat.  
§  2    Val  av  justeringspersoner
Till  justeringspersoner  väljs  Clas  Malmeström  och  Anders  Svenningsson.    
§  3    Godkännande  av  dagordningen
Dagordningen  godkänns.  
§  4    Föregående  mötesprotokoll
Föregående  mötesprotokoll  godkänns.    
§  5    Rapport  kring  ekonomin  
Kassan  är  på  119  361,65  kr  (föregående  120  099,09  kr).  Kostnader  för  tel  möte  har  belastat  
kontot.  Faktura  för  annonsplats  på  hemsidan  har  skickats  Zll  BiogenIdec.    
§  6    Rapport  från  forskningsfonden
Forskningsfonden  har  nu  pågående  utlysning  (deadline  1  okt  2014)  om  sZpendiemedel  
uppgående  Zll  250  tkr  totalt.  Arbete  pågår  med  hemsida.  
§  7    Rapport  från  rehabutskobet
Inget  möte  sedan  senaste  telefonmöte.  Internt  pågår  arbete  med  ab  ta  fram  användbara  
bedömningsmallar.    
§  8    Rapport  från  läkemedelsutskobet  
Checklista  Aubagio  nyligen  färdigställd.  Finns  nu  på  samtliga  nu  Zllgängliga,  nyare  MS  
läkemedel.  Två  nya  uppdateringar  av  neutraliserande  anZkroppar  har  tagits  fram  av  Anna  
Fogdell-‐Hahn.  På  sikt  behov  av  ab  harmonisera  alla  aktuella  dokument/checklistor.  
§  9    Rapport  från  SMS  registret
Saknas    
§  10  RedakZonella  frågor  hemsida
Saknas    
§  11  Agenda  för  årsmöte,  verksamhetsberäbelse  mm
Årsmötet  äger  rum  26  november  på  Radisson  Blu  Arlandia  Hotel.  Huvudsaklig  programpunkt  
blir  ab  diskutera  arbetet  med  NaZonella  riktlinjer  för  MS-‐vården,  se  nästa  punkt.  Utkast  Zll  
verksamhetsberäbelse  har  tagits  fram.  Lillemor  Jansson  kontaktar  revisorn  Inger  Boström  för  
ab  ta  fram  revisionsberäbelse.  Fredrik  Piehl  har  kontaktat  Claes  MarZn  i  valberedningen  om  
ab  Anna  Fogdell-‐Hahn  meddelat  styrelsen  ab  hon  önskar  avgå  i  samband  med  årsmötet  och  
behöver  ersäbas.  Verksamhets-‐  och  revisonsberäbelse  ska  läggas  upp  på  hemsidan  innan  


årsmötet,  liksom  valberednings  förslag.  Till  hedersmedlem  utses  i  år  Hans  Hägglund,  
hematolog  vid  Akademiska  Sjukhuset,  som  under  ﬂera  år  varit  en  drivande  krah  för  
hematogen  benmärgstransplantaZon  som  behandling  för  autoimmun  sjukdom  i  Sverige.    
§  12  Diskussionspunkt:  Socialstyrelsens  naZonella  riktlinjer  och  Läkemedelsverkets  
terapigenomgång  
I  arbetet  med  NaZonella  riktlinjer  för  MS  vården  har  två  telefonmöten  samt  eb  fysiskt  möte  
hiills  arrangerats  av  Socialstyrelsen.  Från  SMS  har  ﬀa  Jan  Lycke  (ordförande  arbetsgrupp  
vetenskapligt  underlag)  samt  Anders  Svenningsson  (ordförande  arbetsgrupp  prioriteringar)  
varit  engagerade,  men  ﬂer  personer  kommer  ab  engageras  i  det  fortsaba  arbetet.  LMV  
kommer  ab  anordna  eb  expertmöte  om  MS  läkemedel  i  Uppsala  26-‐27  mars,  där  eb  
bakgrundsdokument  ska  tas  fram.  Kapitelindelning  och  förslag  på  förfabare  har  tagits  fram  
av  Fredrik  Piehl  mﬂ  och  nu  skickats  Zll  LMV  för  godkännande.  
§  13  SK  kurs  och  Neurologi-‐veckan  2015
Jan  Lycke  meddelar  ab  hans  ansökan  om  SK  kurs  i  ”MulZpel  skleros  och  andra  
inﬂammatoriska  sjudomar  i  CNS”  har  godkänts  och  kommer  ab  genomföras  i  Göteborg  13-‐17  
april  2015.  SMS  har  av  ST-‐sekZonen  i  Neurologföreningen  Zllfrågats  om  ab  ta  fram  innehåll  
Zll  ST-‐dagen  vid  den  första  Neurologveckan.  Joachim  Burman  och  Katharina  Fink  utses  ab  
ansvara  för  programmet/innehållet  för  dagen.    
§  14  Övriga  frågor
Saknas.    
§  15  Nästa  möte
Beslutas  vid  årsmötet  
Avslutande  av  mötet
Ordförande  förklarar  mötet  avslutat.  

!
Vid  protokollet  
!
Fredrik  Piehl,  Ordförande     
!
Justeras  
!
Clas  Malmeström    

  

  

  

  

  

Anders  Svenningsson  

  

