Protokoll SMSS styrelsemöte nr 1 2021
23 februari kl 16-17 via GoToMeeting
Närvarande styrelsen:

Eric Gilland, ordförande, Lenka Novakova, vice ordförande, Susanna
Hallberg, mötessekreterare, ledamot, Sara Haghighi Mobarhan Smith,
kassör, Lucia Alonso Magdalena, webmaster, ledamot, Yumin Link,
ledamot, Eva Lindström, ledamot, , Evangelos Katsarogiannis, ledamot,
Margret Saldner, ledamot.
Närvarande adjungerade: Anne Wickström, rehabutskottet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande. Margaret Saldner välkomnas till styrelsen som ny ledamot
Val av ordförande för mötet: Eric Gilland väljs.
Val av sekreterare för mötet: Susanna Hallberg väljs.
Val av justeringspersoner: Lucia Alonso och Sara Haghighi utses.
Dagordningen godkännes
Föregående protokoll: Årsstämman 201126 och styrelsemöte 201208.
Verksamhetsberättelser ska infogas till protokollen.

Rapporter:
7. Medlemsregister:
• Register och fakturering fungerar bra. Numera 100 aktiva medlemmar, tidigare hade
föreningen 400 medlemmar.
• Inkommit en förfrågan om avgiftsbefrielse för MS sköterskor, då MSsköterskeföreningen blev hedersmedlem 2017. Efter diskussion och genomgång av
stadgar beslut att enbart namngivna individer är avgiftsbefriade som hedersmedlemmar,
varför enbart en yrkestillhörighet inte motiverar till avgiftsbefrielse.
8. Ekonomi:
Kassör Sara Haghighi rapporterar att ekonomin är stabil. Lägre intäkter och utgifter utan
Neurologiveckan och årsmötet. Flertalet har betalat in medlemsavgifter för 2021.
9. Forskningsfonden
Ingen närvarande. Jan Lycke har meddelat att utskottet beslutat att inte kräva medlemskap i
SMSS för att kunna ansöka om forskningsmedel.
10. Rehabutskottet
Anne Wickström rapporterar om pågående inventering av tillgång till olika yrkeskategorier i
MS-team samt möjlighet till sammanhållen teambaserad rehabilitering som rekommenderas
i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Pågående utskick av enkäter till kontaktperson i

NEUROreg. Revidering av dokument om MS-relaterad fatigue. Nytt kapitel för stöd i arbete
med sjukskrivning.
11. Läkemedelsutskottet
Ingen närvarande. Rapport att arbete pågår för uppdaterade checklistor läkemedelsbehandling.
12. SMS reg
Ingen representant närvarade.
13. MR-utskottet
Ingen representant närvarande
14. Uppdateringar av hemsidan
Lucia Alonso rapporterar om ny information från Neuroregister. Senaste dokument 5/1 med
rekommendationer om Covid-19, samt 25/1 med länk till Neuroregister om Covid-19uppdateringar. Ny flik på hemsidan för konsensusdokument där rekommendationer om Covid19 samlas, med länk i övre listen.
Diskussionspunkter:
15. MS och COVID-19, Vaccinationer
Frågan flyttas till kommande möte
16. Metodboken och arbetet med MS fatigue och sjukskrivningar
Anne Wickström rapporterar om uppdatering av text om MS-fatigue. Nytt kapitel om
sjukskrivningar planeras, arbete pågår i utskottet. Kapitel skrivna före 2018 ska uppdateras.
17. Videoföreläsningar
Ny tid från april: tisdagar 12.15-12.45. Hittills har föreläsningarna haft ca 10-15 uppkopplade
åhörare. Som jämförelse ANS 80 st på lunchtid. Svårt att jämföra med akutneurologin som lockar
ST- och spec brett. I nuläget vill vi ge föreläsningar för medlemmar. Utvärdering och ny
diskussion framöver.
Tidigare och planerade föreläsningar: Susanna Hallberg 15/12, Igal Rosenstein tisdag 26/1
Sofia Sandgren 2/3. Uppföljning alemtuzumab, Anna He 6/4 Timing of high-efficacy therapy for
multiple sclerosis. Claes Malmeström preliminärbokad maj, betydelse av minnes-b-celler för
bedömning av långtidseffekt av rituximab (blir inte egna forskningsdata)
18. Planering Neurologidagarna
Eva Lindström tackar ja till att moderera mötet på plats i Stockholm förmiddag 20 maj. Inbjudna
föreläsare: Kyla McKay (Pediatric onset MS), Susanna Hallberg (Immunmonitorering vid
behandling med rituximab), Jan Hillert (MS big data) Anders Svenningsson & Anna Cunningham
(MS-registret i kliniken), Fredrik Piehl (Modern MS behandling). Föreläsare är på plats i
Haninge, Stockholm eller gör en förinspelad föreläsning.
19. Nästa möte
Styrelsemöte 20/4 kl 16
Styrelsemöte 8/6 kl 16
Styrelsemöte 24/8 kl 16
Heldagsmöte styrelsen 23/9, förmodligen digitalt
Årsmöte 25/11, digitalt eller fysiskt+digitalt
20. Övriga frågor
Etablering av nätverk för MS-sjuksköterskor inom ramen för SMSS. MS-sjuksköterskeföreningen
har numera uppgått i SMSS. Margaret Saldner skapar ett nätverk inom SMSS för MSsjuksköterskor, intresserade mejlar till margaret.saldner@rjl.se. Finns möjlighet att använda

GoToMeeting för möten. Kan skapas en egen kategori i medlemsregistret för att underlätta
kallelse.
21. Mötet avslutas
Susanna Hallberg, mötessekreterare
Justeras: Lucia Alonso Magdalena, Sara Haghighi Morbarhan Smith

