
 

SMSS styrelsemöte 

Tisdag 20:e april nr 2 2021 kl 16-17.15 

Närvarande styrelsen: Eric Gilland (EG), Lenka Novakova Nyhrén (LNN), Markus Axelsson (MA), Sara 

Haghighi Mobarhan Smith (SHMS), Yumin Link (YL), Lucia Alonso (LA), Eva Lindström (EL), Susanna 

Hallberg (SH), Magrethe Saldner (MS) 

Närvarande adjungerade: Tobias Granberg (TG) och Anne Wickström (AW) 

1. Mötets öppnande EG öppnar mötet. 

2. EG väljs till mötets ordförande 

3. MA väljs till sekreterare 

4. Till justeringspersoner väljs MS och LNN 

5. Dagordningen godkänns 

6. Föregående protokoll godkänns. 

Rapporter 

7. Medlemsregistret (MA): Registret fungerar väl för att ha kontroll på sällskapets aktiva medlemmar, 

utskick och för fakturering av medlemsavgiften.  

8. Ekonomin - kassören (SHMS): 355 000 SEK är i skrivande stund sällskapets samlade resurser. MS 

kursen som arrangerades av Anders Svenningsson gav 102 000 kr till SMSS.  

9. Forskningsfonden:  Ingen närvarande från forskningsfonden.  

10. Rehabutskottet (AW): Utskottet önskar bli mer synliga och skapa egna forum för att 

rehabgruppen skall vidareutvecklas. Marie Kirkegaard planeras hålla en lunchföreläsning under 

hösten. Man önskar att det i kvartalsrapporten från Neuroregistret redovisas data avseende 

rehabmöjligheter. 

11. Läkemedelsutskottet: Ingen närvarande från läkemedelsutskottet.  

12. Neuroregistret (MS-registret): Ingen närvarande från neuroregistret. 

13. MR utskottet (TG): Inget nytt framkommer. 



14. Hemsidan: (LA) Ny flik för NMOSD finns nu på hemsidan där det finns information om 

behandlingar generellt och de nya läkemedlen Ekulizumab, Inebilizumab och Satralizumab. 

Behandlingsriktlinjerna för Teriflunomid har uppdaterats.  

Diskussionspunkter 

15. MS och COVID-19. Vaccinationer: Diskussion om rutiner avseende vaccination och rituximab på 

olika orter i landet. Det finns redan en rekommendation från SMSS att prioritera denna patientgrupp 

för vaccinering  när möjligheter för immunitet är så bra som möjligt. Det råder inget nationellt 

konsensus om när det är efter senaste dos.  

16. Metodboken och arbetet med MS fatigue och sjukskrivningar (LN /AW): Arbetet pågår och när 

det gäller fatigue ligger det nu ute på review för genomläsning. Arbetet med försäringsmedicinska 

pågår. 

17.  Videoföreläsningar:  (EG) Anna Hes föreläsning 13/4 “Timing of high-efficacy therapy for multiple 

sclerosis” var uppskattad och lockade ett publikrekord på 26 st. Det planeras för en föreläsning till 

under våren med Clas Malmeström 1/6. Förslag på föreläsningar: Marie Kirkegaard och Björn 

Evertsson. 

18. Planering Neurologidagarna: Färdig. 

Torsdag 20/5 2021 

0900-0930    Pediatric onset MS  Kyla McKay 

0930-1000     Immunmonitorering vid behandling med rituximab, Susanna Hallberg 

1000-1020    lång paus 

1020-1050    MS big data, Jan Hillert 

1050-1120    Hur använder jag MS registret på bästa sätt i kliniken? Anders Svenningsson & Anna 

Cunningham 

1120-1130    Kort paus 

1130-1200    Modern MS behandling Fredrik Piehl 

Ellen Iacobaeus kommer moderera på plats. 

19. Sköterskesektionen / omvårdnadsutskottet:  (MS) Det har gjorts utskick till MS sjuksköterskor i 

landet och det har kommit positiv respons. Vi beslutar att märka dessa i registret för att lätta kunna 

göra riktade utskick till denna grupp. 

20. Kommande möten: (EG) Möten:  8/6, 24/8  Heldag: 21/9 och årsmöte 25/11. 

 

  

 



 

 

 


