Protokoll Svenska MS-sällskapets årsstämma 21-11- 25
Videomöte via gotomeeting

Deltagande ur styrelsen: Eric Gilland, ordförande, Lenka Novakova Nyren, vice ordförande,
metodboksansvarig, Markus Axelsson, sekreterare, Sara Haghighi Mobarhan Smith, kassör,
Margret Saldner ledamot, Yumin Link, ledamot, Lucia Alonso-Magdalena, ledamot, webansvarig, Eva Lindström, ledamot, Susanna Hallberg, ledamot
46 medlemmar deltar under mötet.
1.

Mötet öppnas av Eric Gilland, ordförande

2. Val av mötesordförande: Eric Gilland, ordförande
3. Val av sekreterare för mötet: Markus Axelsson
4. · Val av 2 justeringspersoner: Susanna Hallberg och Eva Lindström.
5.
6.

Dagordningen godkänns.
Mötet anser årsmötet har utlysts stadgeenligt.

Verksamhetsåret 2021 (föredragande). Verksamhetsberättelse för respektive utskottfinns
bifogat i dokument Verksamhetsberättelse för Svenska MS-Sällskapet 2021
7. Styrelsen (Eric Gilland, ordförande). Se verksamhetsberättelse.
8. Ekonomi (Sara Haghighi Mobarhan Smith, kassör). Saldo för föreningens kassa är
371 000 kr vid årsmötet. Det är en ökning på 19 000 kr jämfört med samma tid förra
året.
9.

Rehabutskottet (Ann Wickström) 4 möten har hållits under året. Arbete med
metodboken har fortsatt.
10. Läkemedelsutskottet (Jan Lycke) Se verksamhetsberättelse
11. MR-utskottet (Tobias Granberg) Se verksamhetsberättelse
12. Omvårdnadsutskottet (Margret Saldner) Utskottet har uppstartats. Ett 40-tal
sjuksköterskor har visat intresse och en styrgrupp på 8 personer har bildats. Man har
hållit 2 digitala möten och ett fysiskt.
13. MS forskningsfonden (Jan Lycke) Se verksamhetsberättelse. Jan Lycke (ordförande)
och Marcus Norberg (kassör) godkänns av årsmötet som fim1atecknare och kan
oberoende av varandra fungera som firmatecknare.
14. MS forskningsnämden (Peter Sundström) Arbete med två huvuduppgifterna har
fortgått under året. Man rekommenderar vilka som får anslag från MS-fonden och tar
ställning till lämpligheten i de ansökningar som inkommer för uttag av data ur
Neuroregistrets MS del.
15. Metodboken (Lenka Novakova Nyren) Av metodbokens 24 kapitel är nu endast 5
inte uppdaterade. 4 av dessa 5 genomgår nu revision. För sexuell dysfunktion finns
ingen direkt plan i nuläget.

16.

SMSS internationell representation Ingen närvarande.

17. MS-registret (Jan Hille1i) Se verksamhetsberättelse
18. Redovisning av revisionsberättelsen (Sara Haghighi Mobarhan Smith). Inga
anmärkningar har inkommit.
19. Styrelsens beviljas ansvarsfrihet
20. Val av styrelse 2021: Markus Axelsson (6 år som sekreterare) och Sara Haghighi
Mobarhan Smith (6 år som kassör) avslutar sina styrelseuppdrag efter sina maximala
6 år. Evangelos Katsarogiannis avslutar efter 2 år som ledan1ot. Susanna Hallberg
inväljs som ordförande, Eva Lindström inväljs som sekreterare, Amalia Feresiadou
inväljs som kassör, Andreas Tolf inväljs som ledamot, Johan Mellergård inväljs som
ledamot och Eric Gilland inväljs som ledamot, Övriga styrelsemedlemmar väljs om
för sina uppdrag. Beslut fattas av årsstämman att utse Amalia Feresiadou, kassör och
Susanna Hallberg, ordförande som firmatecknare för svenska MS sällskapet till och
med nästa årsstämma. Dessa kan ensaimna fungera som firmatecknare oberoende av
varandra.
21. Val av valberedning 2021: Anne-Marie Landtblom, Snezana Josefovska och Magnus
Andersson väljs för ett år.
22. Val av revisor och revisorsuppleant 2021: Revisor: Sara Haghighi Mobarhan Smith
Revisorssuppleant: Jan Hille1i
Övriga frågor
23. Medlemsavgiften beslutas till 0 kr 2022 eftersom sällskapets finanser tillåter det. Det
gäller även nya medle1m11ar.
24. Mötet avslutas

Revisionsberättelse
Svenska MS-sällskapet
Undertecknad har gått igenom verifikationer och ekonomisk balans- och resultatrapportför
Svenska MS-sällskapet avseende räkenskapsåret 2020-11-01 - 2021-10-31.
Inkomster och utgifter under året samt ekonomisk ställning vid verksamhetsårets slutframgår av
bifogade bilagor: Balansräkning och Resultatrapport.
Granskning av konteringar utförda av Sparbanken Alingsås förefaller vara i sin ordning.
Stickprov på väsentliga kostnader har inte kunnat kontrolleras då originalverifikationerinte kommit
revisor tillhanda, dock har MS-sällskapet haft påtagligt få utgifter enligt tillgänglig ekonomisk
balans- och resultatrapport.
Under det gångna räkenskapsåret, som präglats av Covid19-pandemin, har MS- sällskapet
Tillgångar ökat jämfört med föregående räkenskapsår vilket bl.a. beror på attutgifter för fysiskt
möte för årsstämman uteblivit och istället ersätts av distansmöte.
Då det inte framkommit någon anledning till anmärkning tillstyrker undertecknad att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för ovanstående verksamhetsår.
Stockholm 2021-11-24

Anna CunninghamUtsedd
revisor

Verksamhetsberättelse för Svenska MS-Sällskapet 2021
Under 2021 har styrelsen haft följande sammansättning:
Eric Gilland, ordförande
Lenka Novakova, vice ordförande och Metodboksansvarig
Markus Axelsson, sekreterare
Sara Haghighi Moharban Smith, kassör
Margrethe Saldner, ledamot
Yumin Link, ledamot
Lucia Alonso-Magdalena, ledamot web-ansvarig
Eva Lindstrom, ledamot
Susanna Hallberg, ledamot
Evangelos Katsarogiannis, ledamot, Metodsboksansvarig

Styrelsens övergripande verksamhetsberättelse:
1/ Styrelsen har för sitt arbete genomfört sex kortare videomöten fördelat över året samt ett
heldags videomöte i september
2/ Det har i SMSS:s regi genomförts åtta föreläsningar kring MS på temat originalstudier
presenterat av unga forskare. Föreläsare har varit:
Susanna Hallberg, Hur kan vi hantera immunpåverkan av MS-behandling
Igal Rosenstein, Kappaindex och långtidsprognos av CSF NFL
Sofia Sandgren, Uppföljning av alemtuzumab
Anna He, Timing of high eficacy therapy in MS
Claes Malmeström, Minnes-B-celler
Martin Biström, riskfaktorer för MS
Björn Evertsson, uppföljning efter ocrelizumab versus rituximab, IgG och B-cells nivåer
Jan Hillert, COVID 19 risk vid MS
3/ Under Neurologidagarna i maj presenterades:
Kyla McKay Pediatric onset MS
Susanna Hallberg Immunmonitorering vid behandling med rituximab,
Jan Hillert MS big data,
Anders Svenningsson & Anna Cunningham Hur använder jag MS registret på bästa sätt i
kliniken?
Fredrik Piehl Modern MS behandling
2022 blir det eftermiddagen 17/5 under övergripande titeln: Svensk MS-behandling idag:
vinster, risker och lärdomar av Covid-19 pandemin
4/ Det har under året skett en kontinuerlig uppdatering av hemsidan inklusive:
•

•
•

nya dokument från läkemedelsutskottet avseende uppdaterade checklistor, nya dokument
och helt ny sektion om NMOSD samt uppdatering om SARS-CoV-2 inklusive
vaccinationer.
Rapport från MS-registret om COVID 19
Nytt dokument i metodboken om fatigue vid MS, klart och presenteras idag.

5/ Det har genomförts MS-kurs (neuroimmunologi) för ST-läkare i SMSS:s regi även om arbetet
utförts av Anders Svenningsson med flera som planerar ytterligare kurs 2022.

6/ Det inrättas ett nytt utskott, Omvårdnadsutskottet, med ordförande Margrethe Saldner, för att
skapa nätverk för och fånga upp och driva frågor som tidigare drevs av MSsjuksköterskeförening, se separat presentation.

7/ förberedande kontakt har tagits med Socialstyrelsen för att SMSS skall ha möjlighet att
framföra åsikter inför omarbetning av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd multipel skleros.

Ekonomi
Intäkterna under 2021 (124 000 kronor) är i nivå med utgifterna (4 900 kronor). Aktuella
tillgångar är 371 000 kronor. Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för räkenskapsåret, av revisor
Anna Cunningham.

Valberedningen för SMSS
Valberedningen består under 2021 av Anne-Marie Landtblom, Lillemor Jansson och Magnus
Andersson.

SMSS internationell representation
Ellen Iacobaeus har deltagit i ECTRIMS executive committee

Årsredovisning läkemedelsutskottet 2021
Läkemedelsutskottet har haft 3 telefonmöte. Utskottet är oförändrat och består av 8 ledamöter:
Jan Lycke (ordf), Katarina Fink, Anders Svenningsson, Joakim Hambraeus, Tomas Olsson,
Fredrik Piehl, Charlotte Dahle, och Petra Nilsson. Utskottet har publicerat övergripande
behandlingsrekommendationer för NMOSD och specifika rekommendationer för de 3 nya
NMOSD behandlingarna satralizumab, ekolizumab, och inebiluzumab. Under året har också
behandlingsrekommendationer för terifunomid, rituximab och natalizumab uppdaterats liksom
samtliga checklistor för provtagning och monitorering av de olika sjukdomsmodifierande
behandlingarna. Rekommendationer om SARS-CoV2 och MS behandling och vaccination har
uppdaterats senast 20210917. Nya rekommendationstexter om ofatumumab, ponesimod och
ozanimod är under slutbearbetning.

MR-utskottet 2021
MR-utskottet gjorde 2019 en omfattande revision av de Nationella rekommendationerna för
användning av MR vid MS och versionen som finns på hemsidan (version 2.1) är up-to-date.
Under 2021 med pandemin har inget särskilt möte hållits. Däremot har ordföranden
kontinuerligt gett stöd och svar på frågor från olika kliniker kring MR.

Utskottet består oförändrat jmf. 2021 av 6 ledamöter:
•
•
•
•
•
•

Tobias Granberg (ordförande, Karolinska)
Sara Haghighi (VGR)
Katharina Fink (Karolinska)
Yumin Link (Linköping)
Johan Mellergård (Linköping)
Anders von Heijne (Danderyd)

Under 2022 finns en ambition att arbeta kring rekommendationer av MR ryggmärg, vilket dock
är ett svårare område att ge generella råd kring.

Verksamhetsberättelse Rehabiliteringsutskottet för år 2021
Följande personer har under 2021 ingått i Rehabutskottet:
- Universitetssjukhuset i Linköping: Anne Wickström (ordförande, ft), Maria Fagerström (ft),
Eva Stenelund (Q)
- Karolinska institutet: Marie Kierkegaard (ft), Sverker Johansson (ft), Eva Roos Waldeback
(ssk)
- Sahlgrenska sjukhuset: Erik Kristersson (ft), Berit Fritzin (at)
För kommande verksamhetsår (2022) kommer alla utom Maria Fagerström (ft) och Sverker
Johansson (ft) att fortsätta i Rehabutskottet. Rekrytering av minst en neuropsykolog planeras
under verksamhetsåret 2022.
Rehabutskottet har under 2021 haft fyra digitala möten.
Under verksamhetsåret 2021 har fokus för utskottet legat på tre specifika områden;
1. Uppdatering av MS-sällskapets metodhandbok.
2. Verka för implementering och uppföljning av nationella riktlinjer rörande MSsjukdom
3. Verka för upprätthållande och utveckling av MS-registret

Under verksamhetsåret 2020 fastställde utskottet sin verksamhet. Under 2021 har
utskottet följt det fastställda arbetssättet, förutom att inget fysiskt möte har genomförts.
• Rehabutskottet utgör ett arbetsutskott för det svenska MS-sällskapet och verkar inom
ramen för MS-sällskapets syfte. Ordförande är sammankallande för Rehabutskottet.
• Rehabutskottet träffas fysisk en gång per år (i januari alternativt februari) samt har
uppföljande möten digitalt, två-tre gånger per år (i maj och oktober).
• Rehabutskottets medlemmar ska vara medlemmar i Svenska MS-Sällskapet.
Medlemmarna är aktivt arbetande medlemmar vilka väljs in av utskottet för minst ett år,
max sex år. Utskottets sammansättning presenteras på MS-sällskapets årsmöte. I
utskottets olika aktiviteter finns det möjlighet att ta in underlag från externa
referenspersoner/-grupper.

Inom följande områden har utskottet påbörjat arbete under 2021 och planerar att
fortsätta med aktiviteterna under 2022:
• Rekrytering av nya medlemmar till Rehabutskottet har inte gjorts under 2021. Under
2022 har utskottet planerat att rekrytera en neuropsykolog från Norrlands
Universitetssjukhus, neurologkliniken eller NeuroRehab Sävar, Umeå.
• Redaktionellt arbete: Vi har bildat en redaktionell grupp, där varje yrkeskategori
ansvarar för sin del i Metodboken och gruppen i sin helhet tillsammans med Richard
Levi ansvarar för de teambaserade rehabiliteringsfrågorna. Ansvariga personer:
o Kognitiva symtom – Ia Rorsman
o Arbetsterapi – Berit Fritzin
o Psykosocialt omhändertagande – Eva Stenelund (ny version)
o Rehabilitering – Richard Levi
o Fysioterapi – Sverker Johansson
• ”Nationella riktlinjerna för MS”, ”Tillgång till multidisciplinärt team” och ”Erbjuda
sammanhängande teamrehabilitering till personer med MS med påverkad
funktionsförmåga”, indikator M11A* och M11B*, frågorna finns tillgängligt i SMSreg i
kontaktmodulen under rubriken ”Multidisciplinärt team”. Under 2021 har utskottet
påbörjat arbetet med att kartlägga klinikernas möjlighet att tillmötesgå tillgången.
Arbetet fortsätter under 2022.
• ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor”,
”Fysisk aktivitet” som inkluderar tre frågor 1) Fysisk träning, 2) Fysisk aktivitet och 3)
Stilla sittande, är tillgängliga i SMSreg och PER. Indikator ”Övergripande indikatorer
för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor”, ”Otillräcklig fysisk
aktivitet Ö3” (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4). Marie Kierkegaard har även tagit fram ett dokument
som i korthet beskriver ”Rekommendationer vid fysisk aktivitet vid MS”. Fortsatt
informationsspridning planeras under 2022.
• ”EDSS gångförmåga”: Arbetet med att sprida användandet om ”EDSS gångförmåga” –
fortgår.
• Arbetsförmåga: Arbetat med att sprida användandet av modulerna ”Arbete- eller
studieförmåga” och ”Aktivitetsförmåga under arbets- eller studiedagen” – fortgår.
Arbete med att ta fram förslag på bedömningsinstrument för bedömning av kognitiv
förmåga som neuropsykologer kan använda i klinik står och väntar på att en
neuropsykolog rekryteras till Rehabutskottet. Sedan tidigare finns det en efterfrågan att
implementera instrumentet ”Test Instrument for Profile of Pysical Ability” (TIPPA) i
SMSreg som bedömer fysisk funktion i olika arbetsrelaterade aktiviteter. Instrumentet
kan användas av fysioterapeut i klinik. Implementering av TIPPA i registret har
bordlagts under 2020 och planeras att tas upp i rehabutskottet under 2022.
Arbetsförmåga: MS-Sällskapets styrelse har gett i uppdrag åt Anne Wickström och
Anders Svenningsson att ta fram ett avsnitt om ”Arbetsförmåga vid MS” till
Metodboken. Arbetet planeras till år 2022.
• ”Nationella riktlinjer för MS”, ”Tillgång till kurser i hantering av MS-relaterad trötthet,
indikator M8*. Utskottet avvaktar att ta del av granskningen av artiklar som omfattar
fatigue kurser vid MS, d.v.s. arbetet som genomförs i samband med att avsnittet om MSrelaterad fatigue färdigställs i Metodboken.
• Webinarie: Rehabutskottet planerat att genomföra två webinarier under 2022 för att nå ut
med uppdaterade avsnitt i metodboken: 1) Fysisk aktivitet och träning vid MS våren
2022, 2) Psykosocialt omhändertagande vid MS hösten 2022.

Insamlingsstiftelsen För MS Forskning
Insamlingsstiftelsen har under 2021 haft 4 telefonmöten varav ett varit årsmöte. Styrelsen är
oförändrad och består av 7 ledamöter: Jan Lycke, ordförande, Jan Ernerudh, sekreterare, Marcus
Norberg, kassör, Karin Krantz, kansli, samt övriga ledamöter Magnus Andersson, Fredrik
Nilsson, och Frida Eriksson. Hemsidan har uppdaterats löpande. Inbetalningar till stiftelsen kan
göras via hemsidan, med hjälp av kortbetalning, med swish och med månadsinbetalning via
autogiro. Insamlingsstiftelsen finns på Facebook med stor spridning och möjlighet till privata
insamlingar. Et samarbetsavtal för att underlätta gåvor och vid behov identifiera givare har
tecknats med Fonus. Insamlingsstiftelsen för MS Forskning har under 2021 via privata gåvor
och avkastning på förvaltat kapital erhållit ca 1100 000 SEK vilket möjliggjort att 750 000 kan
delas ut i forskningsbidrag 2021. Dessa medel har i enlighet med insamlingsstiftelsens ändamål
gått till fem vetenskapliga forskningsprojekt. Utdelning sker vid Svenska MS Sällskapets
årsmöte 25 november 2021.

