
 

SMSS styrelsemöte heldagsmöte (digitalt) 

Torsdag 23:e september 2021 kl 9-16  

Närvarande styrelsen: Eric Gilland (EG), Lenka Novakova Nyhrén (LNN), Sara Haghighi 
Mobarhan Smith (SHMS), Lucía Alonso (LA), Eva Lindström (EL), Susanna Hallberg (SH), 
Magret Saldner (MS), Markus Axelsson (MA) kl 9-12, Yumin Link (YK) kl 9-12   

Närvarande adjungerade: Jan Lycke (JL) punkt 15 och Anders Svenningsson (AS) punkt 18  

1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande för mötet: EG  
3. Val av sekreterare för mötet: EL  
4. Val av justeringspersoner: LA och MS 
5. Godkännande av dagordningen: Godkänns  
6. Föregående protokoll: 2021-08-24 är justerat och publicerat på hemsidan 

Rapporter  

7. Medlemsregister (MA) - Fungerar väl. Administrativa avgifter för fakturor från 
”Laget.se” kommer att höjas. Diskussion kring medlemsavgiften – se nedan under 
ekonomi för beslut 

8. Ekonomin - kassören (SHMS) Ekonomin är fortsatt god. Medlemsavgiften är fortsatt 
100kr per år. Mot bakgrund av att pandemin har gjort att vi inte har kunnat ha fysiska 
möten (och kostnader kopplade till dessa) beslutade styrelsen att föreslå till årsmötet 
att MS-sällskapet för året 2022 inte ska ta ut någon medlemsavgift.  

9. Hemsidan - LA rapporterar att det fungerar bra med samarbetet med Nick.  
10. Videoföreläsningar. Det har fungerat bättre att ha nuvarande tiden (lunchtid) jämfört 

med seneftermiddag som vi startade med. Senaste föreläsningen (Martin Biström 
31/8) hade minst 30 i publiken. Vi beslutade att fortsätta med samma upplägg på 
föreläsningarna (tisdag – lunchtid – ca 10 tillfällen per år). Frågan kom upp om 
möjligheten att spela in föreläsningarna och på hemsidan lägga upp länk till 
videoföreläsningar för medlemmar (lösenordsskyddat). LA ska kolla upp med Nick 
innan vi fattar beslut i frågan. I så fall måste förstås föreläsarna tillfrågas. Det behöver 
också finnas en tidsgräns för hur länge de ligger uppe då innehållet annars kan ha 
blivit inaktuellt. Bra om det går att tydliggöra på hemsidan att föreläsningarna finns 
men att utskick fortfarande görs via ”Laget.se”. När nya styrelsen startar sitt arbete 
efter årsmötet får den utse ledamot som är videomötesansvarig. 



11. Årsmötet – 2021-11-25.  Även i år virtuellt möte men denna gång heldagsmöte (prel. 
kl 8-15 med lunch kl 12-13). Vi behöver avsätta två timmar för årsstämman. Viktigt 
med tillräcklig tid för diskussioner. Innehållet i programmet diskuterades. EG skriver 
ihop programmet efter att ha kontaktat föreslagna föreläsare. Så snart agendan är 
spikad kommer programmet att läggas upp på hemsidan (LA). Styrelsen beslutade att 
till 2021 års hedersledamot i MS-sällskapet utse Jan Lycke. 

12. Genomgång av behov av val till styrelsen. Evangelos har meddelat att han ställer sin 
plats till förfogande. MA och SHMS har suttit i styrelsen sedan 2015 och avgår 
därmed. Detta innebär att MA, SHMS och Evangelos behöver ersättas. LNN för 
närvarande föräldraledig och kommer inte att kunna vara ordförande som planerat 
men kan svarstanna som v. ordf. Styrelsen kommer att föreslå valberedningen SH till 
ny ordf. Ordföranden får i uppdrag att meddela valberedningen om de tre fyllnads-
/nyval som behöver göras. Styrelsen kommer också att föreslå till valberedningen att 
det skulle vara av stort värde med någon med tung klinisk-/forskningsmässig tyngd i 
styrelsen.  

13. Program Neurologiveckan 2022 (Uppsala 17-20/5-22). Svenska neurologföreningen 
(SNF) vill ha in titel på temat för MS-programmet. Efter diskussion kring lämpligt 
innehåll beslutades om temat ”Svensk MS-behandling: vinster, risker och lärdomar av 
pandemin”. EG meddelar SNFs vetenskapliga sekreterare. 

14. Vad vill vi med SMSS och vårt arbete i styrelsen närmaste året? Diskussionspunkt. Vi 
diskuterade styrelsens roll och arbete samt hur vi ska synas mer. Vi tycker att det är 
viktigt med fortbildning inom MS-området. Vi har ekonomisk möjlighet att stötta 
utbildnings-/fortbildningsinsatser. För att synas mer föreslås att vi ber att få möjlighet 
att presentera vår verksamhet i samband med SK-kursen (prel. mars-22) samt i 
samband med vårt program vid Neurologiveckan. För att få in input från 
medlemmarna kring vad man önskar från SMSS beslutades att skicka ut en 
medlemsenkät med två korta frågor (EG skickar ut). Socialstyrelsen (SoS) planerar att 
inom kort göra en uppdatering av det Försäkringsmedicinska beslutsstödet för 
sjukskrivning (det nuvarande är > 10 år gammalt och i stort behov av uppdatering). 
LNN kommer att kontakta SoS och informera om att arbete med MS-fatigue pågår så 
att de kan ta det i beaktande vid uppdateringen. 

15. Samarbetet med läkemedelsutskottet. Ordf Jan Lycke (JL) berättade om bakgrunden 
till Läkemedelsutskottets arbete och hur de arbetar. Arbetsomfattningen har ökat de 
senaste åren då flera nya preparat godkänts. Man har också gjort ett omfattande 
arbete med riktlinjer kring behandling av NMO. 

16. Omvårdnadsutskottet. MS presenterade arbetet inom omvårdnadsutskottet. 
Beslutades att hemsidan ska uppdateras med information om utskottet. Utskottet 
kommer också att ges möjlighet att vid årsmötet presentera sitt arbete. 

17. Nästa möte: Styrelsemöte 26/10 (avstämning inför årsmötet), Årsmöte 25/11 digitalt, 
Styrelsemöte 14/12 (datum inte spikat?) – uppföljning årsmötet. 

18. Övrig fråga 
1. Anders Svenningsson (AS) rapporterade om arbetet med revision av nationella 

riktlinjer för MS som precis påbörjats. På grund av att forskningen upprepade 
gånger påvisat nytta med högaktiv behandling från start avser 
projektledningen utreda möjligheten av att tillstånden ”Skovvis MS” och ”Aktiv 
skovvis MS” hanteras som ett tillstånd som får benämningen ”Skovvis 
förlöpande MS”. Patienter med SPMS och PPMS kommer som tidigare att 



hanteras som ett tillstånd benämnt ”Progressiv MS”. Styrelsen beslutade att 
stödja fortsatt arbete med den föreslagna nya indelningen av dessa tillstånd. 

 

Mötessekreterare Eva Lindström 

Justering  Lucía Alonso  Margret Saldner 


