
Protokoll SMSS styrelses telefonmöte 2016-01-25 

Deltagande: Joachim Burman, Markus Axelsson, Lillemor Jansson, MaFas Vågberg, Sara 
Haghighi, Magnus Vrethem, Fredrik Piehl, Ellen Iacobeus och Jan Hillert (adjungerad). 

Ej deltagande: Katarina Fink, Richard Levi, Jan Lycke (adjungerad), Tomas Olsson (adjungerad) 
och Fredrik WalenXn (adjungerad). 

§ 1  Mötets öppnande 
        Ordförande, Joachim Burman, förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Val av justeringsperson  
        Till justeringspersoner väljs Fredrik Piehl och Joachim Burman.  

§ 3  Godkännande av dagordningen  
        Dagordningen godkänns. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Ekonomin är god med 245 255 kr i kassan. Intäkter från Neurologiveckan är starkt 
bidragande Xll den goda situaXonen. 

       Påminnelse om inbetalning av medlemsavgi`er kommer närmsta Xden. 

§ 5  Rapport från forskningsfonden  
        Då Jan Lycke ej är deltagande erhålls ingen rapport.  

§ 6  Rapport från rehabutskoaet 

        Då Richard Levi ej är deltagande erhålls ingen rapport. 

§ 7  Rapport från Läkemedelsutskoaet  

Läkemedelsutskoaet planerar ea möte under våren för aa gå igenom samtliga 
behandlingsrekommendaXoner och checklistor. 

Uppdateringar av checklistor avseende läkemedel görs relaXvt o`a och vikten betonas 
av aa dessa når alla läkare och sköterskor. Till exempel rör deaa ändringar 
provtagningsruXner. Det beslutas aa meddelanden om aa ändringar skea och finns 
Xllgängliga på hemsidan annonseras av SMSS via nyhetsbrev. Läkemedelsutskoaets 
ordförande, Jan Lycke meddelar ordförande om när ändringar har beslutats.  



Vidare diskuteras arbete avseende gemensamma ruXner naXonellt avseende rituximab.  
Det gäller t ex doser (500 eller 1000 mg) och provtagning (CD 19 och CD 20 mätning). 
E`ersom situaXonen med det extensiva användandet i Sverige av deaa läkemedel är 
världsunik poängterar Jan Hillert behovet av aa publicera data avseende användning och 
biverkningar. Det diskuteras, av Fredrik Piehl, också behov av finansiering för aa kunna 
driva denna dokumentaXon och för aa etablera rituximab IMSE och sökande av 
finansiering externt pågår.  

§ 8  Svenska neuroregistret 

Jan Hillert påminner om MS registermöte 3/2. Finansieringen förblir oförändrad under 
2016 emedan det under 2017 kommer aa Xllföras mindre pengar. Det diskuteras vilka 
andra tänkbara intäktskällor som kan vara aktuella. Diskussion kommer aa föras med 
läkemedelsindustriföreningen.   

§ 9  Tema neurologiveckan 

Joachim Burman presenterade planerna avseende tema på den kommande  
neurologiveckan. Planeras diskutera separat progressiv och skovvist förlöpande MS där 
de regionala skillnaderna belyses. Framförallt gäller det behandlingskultur. Vilka 
skillnader som ses och varför.  Representanter från naXonella yaerligheter deltar i 
diskussion. Ämnas också diskuteras varför diagnosen primär progressiv MS minskar och 
aa de nya klassifikaXonsindelningarna av MS så sakteliga implementeras i det dagliga 
kliniska arbetet. Nyheter aa ta upp i övrigt är rituximab, bäare användning av SDMT och 
EQ5D. 

  

§ 10 Konsensusdokument för Magnetkameraundersökningar vid MS 

Stort arbete har nedlagts för aa skapa ea konsensusdokument avseende MRT-
användningen vid MS-utredning och monitorering. Dokumentet är nu förankrat av 
föreningen svensk neuroradiologi och alla neuroradiologienheter förutom Malmö och 
Linköping. Alla neurokliniker och sekXoner på universitetssjukhusen har godkänt 
dokumentet.  

Svenska MS sällskapets styrelse godkänner idag deaa dokument som en gällande 
rekommendaXon. 

När de sista neuroradiologiska enheterna godkänner dokumentet läggs det upp på 
hemsidan.   

§ 11 Övriga frågor 

En direkt länk från Neuroregistret Xll en EDSS mall e`erfrågas. Joachim Burman e`erser  
om det finns möjlighet för det. 



Fredrik Piehl e`erfrågar om spridning av dokumentet Brain Health (Giovannoni et al) är 
av intresse också i Sverige. Dokumentet är framtaget för aa sprida kunskap om 
evidensläget internaXonellt och för aa skapa en enhetlig syn. Innehållet stämmer väl 
med SMSS uppfaaningar. Genomgång av dokumentet och analys av finansieringen av 
skapandet gås igenom Xll nästa styrelsemöte då denna fråga tas upp igen. 

Nästa datum för styrelsemöte bestäms Xll 21/3 kl 16.00. 

Vid protokollet 

Markus Axelsson 

Ordförande    Justeras 

Joachim Burman     Joachim Burman, Fredrik Piehl 

     

         

         

       

   




