
 

SK-kurs i Multipel Skleros och Demyeliniserande sjukdomar i CNS 

11 – 15 januari 2021 

 

 

Ovanstående kurs tillhandahålls i sin helhet av Svenska MS-sällskapet med hjälp av MEETX 

Sweden som praktisk arrangör. Årets kurs är i stort sett densamma som hölls hösten 2019 men 

nu förlängd med en och en halv dag för att ge en bredare och djupare bild av kursämnet.  

Fakta om kursen: 

Tid: 11 – 15 januari. Kursstart kl 13.00 den 11/1 och avslutning 15/11 kl 12.00 

Plats: Nya Karolinska Sjukhuset samt Centrum för Neurologi på Akademiskt 

Specialistcentrum, Torsplan (kort gångavstånd från NKS) 

Antal kursplatser: 35 

Kostnad: Då kursen inte uppbär bidrag från Socialstyrelsen kommer det att vara en kursavgift 

på 7 000:-. Boende och resa tillkommer. 

Anmälning: Kommer att ske via länkar från SNF och SMSS hemsidor med start den 14/9. 

Personer som anmälde sig till förra kursen och inte kom med har fått företräde, i övrigt gäller 

först till kvarn. 

Kursens innehåll (rubriker föreläsningar och workshops): 

- Basal neuroimmunologi 

- Patologi, gener, miljö- och livsstilsfaktorer av betydelse vid MS 

- Naturalförlopp, förloppstyper och symtomatologi 

- Klinisk diagnostik, diagnoskriterier, CSF och MRI 

- Neurologiska kvantitativa utvärderingsinstrument, EDSS 

- MS vid graviditet och amning 

- Övergripande behandlingsstrategier av MS, nationella riktlinjerna för MS  

- Injektionsbehandlingar och per orala behandlingar 

- Monoklonal antikropps-behandling av MS 

- Aggressiv MS och autolog stamcells-transplantation 

- Symtomatisk behandling: Fatigue, spasticitet, blås- och tarmdysfunktion 

- Diff diagnoser: CNS-infektioner 

- Diff diagnoser: NMOSD, ADEM, ATM, neurosarcoidos 

- Diff diagnoser: Autoimmuna encefaliter 

- Neurooftalmologi 

- Rehabilitering och arbetsförmåga vid MS 

- MS och graviditet 

- Vaccinationer vid MS 

 

- Grupparbete med falldiskussioner 

 

- Workshop måndag kväll tillsammans med inbjudna patienter. Tema: ”Följa patienter 

över tid” 

 

- Ansvarig för kursen: Professor Anders Svenningsson, Danderyds sjukhus; 

anders.svenningsson@ki.se 
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Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på 

www.lipus.se (Lipus-nr: 20200084) 

 

http://www.lipus.se/

