Protokoll  från  Svenska  MS  sällskapets  styrelses  telefonmöte  no  6  151013  
Deltagande:  Anders  Svenningsson  (från  §7)  ,  Joachim  Burman,  Fredrik  Piehl,  Petra  Nilsson,  
Eva  Månsson-‐Lexell  (från  §7),  Magnus  Vrethem,  Clas  Malmeström,  Ellen  Iacobaeus,  Katharina  
Fink,  MaVas  Vågberg  (adjungerad).  
Ej  närvarande:  Lillemor  Jansson,  Jan  Lycke,  Jan  Hillert,  Tomas  Olsson,  Fredrik  Walen]n.  
§  1    Mötets  öppnande
Ordförande  Fredrik  Piehl  förklarar  mötet  öppnat.  
§  2    Val  av  justeringspersoner
Ellen  Iacobaeus  och  Katharina  Fink  väljs  ]ll  justeringspersoner.  
§  3    Godkännande  av  dagordningen
Dagordningen  godkänns.  
§  4    Föregående  mötesprotokoll
Föregående  mötesprotokoll  från  ”styrelseinternatet”  godkänns.    
§  5    Rapport  kring  ekonomin  
Kassör  Lillemor  Jansson  ej  närvarande  men  ordföranden  Fredrik  Piehl  rapporterar  ac  
sällskapet  kommer  ac  få  2  x  80  000kr  för  sällskapets  ak]viteter  på  Neurologveckan  i  Umeå.      
§  6    Rapport  från  forskningsfonden
Jan  Lycke  är  ej  närvarande.    Fredrik  Piehl  meddelar  ac  det  ﬁnns  15  ansökningar  och  ac  man  
kommer  ac  utse  2-‐3  projekt  som  får  dela  på  575  000kr.  Utdelning  av  bidragen  sker  på  MS  
sällskapets  årsmöte.      
§  7    Rapport  från  rehabutskocet
Eva  Månsson-‐Lexell  rapporterar  från  rehabutskocets  möte  för  två  veckor  sedan.  Eva  
Månsson-‐Lexell  avgår  som  medlem  i  styrelsen  och  Richard  Levi  i  rehabutskocet  kan  tänka  sig  
ac  ingå  i  styrelsen.  Möjliga  nya  rehabutskocsmedlemmar  diskuteras:  Cecilia  Vinberg,  Anne  
Wickström  och  Lena  Isaksson.            
§  8    Rapport  från  läkemedelsutskocet  
Diskussioner  kring  vad  som  avhandlats  på  ECTRIMS  förs,  bland  annat  goda  data  för  
Ocrelizumab.    
§  9    Rapport  från  SMS  registret
Jan  Hillert  är  ej  närvarande.    
§  10  Redak]onella  frågor  hemsida
Ingen  rapport  då  Fredrik  Wallen]n  inte  deltager  i  mötet.    

§  11  Årsmötet
Årsmötet  skall  ske  25/11  på  Raddisson  Blu  Arlandia  Hotel  mellan  kl  9.00  och  16.00.  Agenda  
diskuteras:  
Från  IMSE  registren  önskas  presenta]on  av  historisk  utveckling  av  läkemedelsbehandling  
samt  hur  terapilandskapet  ser  ut  just  nu.  
MR  utskocet  med  MaVas  Vågberg  i  spetsen  skall  presentera  förslaget  på  na]onella  riktlinjer  
kring  MR  och  god  ]d  är  avsac  för  diskussioner  i  samband  med  det.  
Clas  Malmeström  skall  presentera  data  kring  behandling  av  primärprogressiv  MS.
Diskussionspunkt  om  innehåll  och  upplägg  för  Neurologiveckan  och  MS  SK-‐kursen  2016,  med  
hänsyn  ]ll  erfarenheterna  från  första  årets  genomförande.  
Richard  Birgander,  neuroradiolog  från  Umeå,  väljs  ]ll  hedersledamot  2015,  med  
mo]veringen  ac  han  varit  drivande  i  ac  bygga  upp  en  ﬂexibel  och  högkvalita]v  MR  
verksamhet  anpassad  u]från  MS  pa]enterna  och  deras  neurologers  behov.    
Det  beslutas  ac  läkemedelsbolagen  ej  skall  inbjudas  ]ll  årsmötet  i  år.    
Fredrik  Piehl  skall  inom  det  närmaste  skicka  ut  agendan  för  årsmötet  samt  preliminär  version  
av  verksamhetsberäcelse.
§  12  Uppdatering  MR-‐projektet
MaVas  Vågberg  beräcar  ac  snart  ﬁnns  en  remissversion  kring  MR-‐projektet  som  kan  skickas  
]ll  neuroradiologernas  riksförbund  och  förening  samt  ]ll  alla  universitetskliniker,  remiss]d  en  
månad.  Förhoppningsvis  ﬁnns  den  ﬁnala  versionen  klar  ac  presentera  på  årsmötet.    
§  13  Övriga  frågor
Fredagen  20/5  skall  MS  sällskapet  ha  en  halvdag  på  neurologveckan  i  Örebro.  Preliminärt  
diskuteras  ac  remissversionen  av  na]onella  riktlinjer  skall  diskuteras  samt  myeliter.      
§  14  Mötet  avslutas
Ordförande  förklarar  mötet  avslutat.    
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