
Protokoll  från  Svenska  MS  sällskapets  styrelses  telefonmöte  150303  

Deltagande:  Anders  Svenningsson,  Joachim  Burman,  Fredrik  Piehl,  Petra  Nilsson,  Lillemor  
Jansson,  Eva  Månsson-‐Lexell,  Magnus  Vrethem,  Clas  Malmeström,  Ellen  Iacobeaus,  Katharina  
Fink  (från  §11)  ,  Jan  Lycke  (adjungerad)  

Ej  närvarande:    Jan  Hillert,  Tomas  Olsson,  Fredrik  WalenYn  (adjungerade).  

§  1    Mötets  öppnande 
Ordförande  Fredrik  Piehl  förklarar  mötet  öppnat.  

§  2    Val  av  justeringspersoner 
Joachim  Burman  och  Magnus  Vrethem  väljs  Yll  justeringspersoner.  

§  3    Godkännande  av  dagordningen  
Dagordningen  godkänns.  

§  4    Föregående  mötesprotokoll  
Föregående  mötesprotokoll  godkänns.    

§  5    Rapport  kring  ekonomin    
Kassör  Lillemor  Jansson  rapporterar  a_  sällskapet  just  nu  har  134  585,65kr.  Alla  företag  har  
nu  betalat  in  sponsringen  av  årsmötet:  75  000kr  i  form  av  10  000kr  från  alla  ”MS-‐företag”  
utom  Bayer  och  dessutom  har  SyntheYc  MR  AB  bidragit  med  5  000kr.    

Vårmötet  kommer  nu  a_  ingå  i  Neurologveckan  och  därmed  blir  kostnaderna  ej  så  höga.  Om  
någon  föreläsare  ej  skulle  få  resan  betald  via  si_  landsYng  kan  sällskapet  bidraga  med  
ekonomisk  ersä_ning.    

§  6    Rapport  från  forskningsfonden  
Jan  Lycke  rapporterar  a_  man  nu  har  samlat  in  mer  än  4  miljoner.  Forskningsfonden  har  
årsmöte  23/3.        

§  7    Rapport  från  rehabutsko_et 
Eva  Månsson-‐Lexell  berä_ar  a_  utsko_et  fortsa_  kämpar  med  MS  registerfrågor  och  hur  
man  skall  få  rehabpersonal  på  olika  enheter  a_  registrera.  Rehabutsko_et  är  i  behov  av  fler  
medlemmar  och  vid  förslag  på  sådan  person  kan  man  meddela  Eva  Månsson-‐Lexell.  Richard  
Levi  kommer  a_  deltaga  som  rehabperson  i  Läkemedelsverkets  möte  om  MS  i  slutet  av  mars.          

§  8    Rapport  från  läkemedelsutsko_et   
Copaxone  PM  skall  uppdateras  nu  när  Copaxone  40mg/ml  är  Yllgängligt.  Katharina  Fink  
skriver  PM  kring  Plegridy.    

§  9    Rapport  från  SMS  registret 
Jan  Hillert  är  ej  närvarande.  På  måndagen  i  neurologiveckan  kommer  ”Registerrummet”  ha  
fokus  på  MS  och  Jan  Hillert  kommer  bland  annat  a_  demonstrera  hur  man  för  paYenten  kan  



visualisera  hur  denne  mår  i  förhållande  Yll  matchad  cohort,  Visualiserings  och  
Analysplagorm  (VAP).  Explorer  i  äldre  versioner  stödjer  dock  ej  denna  grafik,  men  man  kan  
använda  sig  av  Google  Chrome.    

Registret  skall  bevakas  i  Neurologföreningen  och  Claes  MarYn  har  adjungerats  Yll  Svenska  
Neurologföreningens  styrelse  för  de_a.  Man  hoppas  nå  en  bredare  publik  för  MS  registret  på  
Neurologidagarna  och  man  funderar  på  a_  döpa  om  registret  Yll  MS  journalen  för  a_  betona  
dess  status  som  journaldokument.    

§  10  RedakYonella  frågor  hemsida 
Fredrik  WallenYn  är  ej  närvarande.    

§  11  Vårmötet  (Neurologiveckan)  
På  måndagförmiddag  i  Neurologiveckan  är  det  MS  utbildning  för  ST  läkare,  då  de  valt  MS  
som  det  område  de  ville  fördjupa  sig  i.  På  måndageiermiddagen  är  det  MS  genomgång  för  
mer  allmän  publik,  både  personer  som  är  specialinriktade  på  MS  och  personer  som  arbetar  
mer  med  generell  neurologi.  Programpunkter  diskuteras  och  ordförande  Fredrik  Piehl  
kommer  a_  skicka  ut  definiYvt  program,  som  styrelsen  skall  godkänna  per  mail.  Programmet  
skall  helst  fastställas  inom  en  vecka.   
 
§  12  SK-‐kursen  
SK-‐kurs  om  inflammatoriska  Yllstånd  främst  MS  skall  hållas  under  ledning  av  Jan  Lycke  i  
Hindås  13-‐17/4.  Man  kommer  a_  tala  mycket  om  MS  diagnosYk  och  monitorering  av  MS  
immunomodulerande  behandling.  DifferenYaldiagnoser  som  vaskulit,  paraneoplasYska  
Yllstånd  samt  CNS  infekYoner  skall  diskuteras  liksom  symtomaYsk  behandling.  Varje  
eiermiddag  avslutas  med  diskussion  av  paYenkall.  Kursen  är  fulltecknad  med  32  deltagare.  
Åtminstone  iniYalt  kommer  kursen  a_  ges  årligen.    

§  13  Övriga  frågor 
Inga  övriga  frågor  diskuteras.  

§  14  Nästa  möte 
Nästa  telefonmöte  31/3  kl  16.00  –  17.00  och  ev  kommer  mötet  21/4  a_  ställas  in  Yll  förmån  
för  e_  möte  eier  neurologiveckan.  På  det  senare  mötet  kan  vi  lägga  upp  agenda  för  
styrelsemötet  i  Stockholm  i  augusY.    

§  15  Mötet  avslutas  
Ordförande  förklarar  mötet  avslutat.    
        

Vid  protokollet  

Petra  Nilsson  



Ordförande              

Fredrik  Piehl     

Justeras  

Joachim  Burman      Magnus  Vrethem     


