
SMSS telefonmöte Nr 1 2019; 2019-02-05 kl. 16:00-17:00 
___________________________________________________________________________ 
Närvarande ur styrelsen: 
Ellen Iacobaeus (EI) 
Eric Gilland (EG) 
Markus Axelsson (MA) 
Yumin Link (YL) 
Lucia Alonso (LA) 
Eva Lindström (EL)  
Katharina Fink (KF) 
Susanna Lundholm-Hallberg (SLH) 

Närvarande adjungerade: 
Tobias Granberg (TG) 
 
 

1. Mötet öppnas 
2. Val av justeringspersoner: KF och TG.  
3. Dagordningen godkänns. 
4. Genomgång av mötesprotokoll från årsstämman. Godkänns efter smärre justering. 

 

Rapporter 
5. Ekonomi Kassören Sara Haghighi ej närvarande. Information från EI. Beslut har tagits 

att byta bank till Sparbanken i Allingsås för SMSS bankkontakter.  
6. Forskningsfonden Ingen föredragande närvarande.  
7. Rehabutskottet Ingen föredragande närvarande. 
8. Läkemedelsutskottet KF meddelar att nästa möte äger rum 2019-02-07. SMSS:s 

policy avseende användningen av alternativ (biosimilarer) till registrerade preparat 
kommer att diskuteras.    

9. SMS-registret Ingen närvarande föredragande. Information från EI. Finansieringen är 
säkrad tills vidare. Det arbetas för en uppdatering av PER. 

10. MR-utskottet TG meddelar att det diskuteras utarbetande av skandinaviska/nordiska 
riktlinjer för MR användning vid MS.  

11. Läkemedelsförsäkringen vid MabThera Fortfarande föreligger en oklar situation om 
ersättningen vid läkemedelsskada som vid registrerade läkemedel ersätts via 
Läkemedelsförsäkringen. SMSS beslutar att skriva ett brev till Socialdepartementet 
med önskemål om att Läkemedelsverket skall göra en risk-nytta-analys.  

12. Anordnandet av SK-kurs i Neuroinflammation Det planeras en kurs i 
neuroinflammation hösten 2019 med målgrupp ST-läkare i neurologi. I 
planeringsgruppen finns EI, Anders Svenningsson, Fredrik Piehl och Faiez Al Nimer. 
Den kommer att genomföras i Stockholm och gå under 3 dagar. Den kommer att 
finansieras av deltagarna och MeetX kommer att anlitas för det praktiska kring 
genomförandet.  

13. Vårmötet, neurologiveckan Programmet för MS-delen av vårmötet är klar och temat 
blir brobyggande genom livet. Se program via hemsida för detaljer. 

14. Ny valberedning för SMSS Anne-Marie Lantblom planerar att avsluta sitt uppdrag 
och behöver en ersättare. Vidare behövs ersättare för Claes Martin och Anna Fogdell-
Hahn, valberedningen bör bestå av tre personer. Styrelsen fortsätter arbetet med att 
söka ersättare. 



15. Nästa möte 2019-04-09 
16. Mötet avslutas 

 
Vid protokollet: Markus Axelsson 

 

Justeras 

 

Tobias Granberg  Katarina Fink	  


