
 

Minnesant SMSS styrelsemöte nr 2 2022  

Tisdag 5 april klockan 16-17 

Närvarande styrelsen: 

Susanna Hallberg (SH) 

Lenka Nováková Nyrén (LNN)  

Eva Lindström (EL) från ca kl 16.20 

Amalia Feresiadou (AF)  

Margrethe Saldner (MS) 

Eric Gilland (EG)  

Yumin Link (YL) 

Johan Mellergård (JM)  

Andreas Tolf (AT) 

Lucía Alonso Magdalena (LAM)  

Kallade adjungerade – ej närvarande 

SMSS Internationell Repr Ellen Iacobaeus 

Ordf Läkemedelsutskottet Jan Lycke 

Ordf MR-utskottet Tobias Granberg 

Ordf Rehabutskottet Anne Wickström 

 



 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

SH valdes till ordf för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

EL anmält sen ankomst. SH vald till sekr till dess EL kan ansluta.  

4. Val av justeringspersoner 

AT, LAM valdes till justeringspersoner för mötet 

5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

6. Föregående protokoll 

Minnesanteckningar föregående Styrelsemöte 220208 lades till handlingarna. Minnesant utan 

personnummer kommer att läggas upp på hemsidan. EL mailar till LAM.   

Rapporter  

7a. ECTRIMS internationell representation – Ellen Iacobaeus – ej närvarande 
7b. Läkemedelsutskottet – Jan Lycke - ej närvarande 
7c. MR-utskottet – Tobias Granberg - ej närvarande 
7d Rehabutskottet – Anne Wickström - ej närvarande 
7e Omvårdnadsutskottet – Margrethe Saldner - ej närvarande 
7f Neuroregister – Jan Hillert  - ej närvarande 
 
 
8. Medlemsregister – sekr Eva Lindström 
Inget särskilt att rapportera 

9. Ekonomin - kassör Amalia Feresiadou 

Förfrågan om behov finns av utlandsbetalningar vid byte av bank till Swedbank. 

Framkommer inget sådant behov.  

10. Hemsidan – webmaster Lucia Alonso Magdalena, Lenka Novakova 

- Uppdateringar om preparat – uppdateringar på gång från Läkemedelsutskottet kring nya 
preparat 
- Uppdateringar Metodboken – ett stort arbete har gjorts med uppdateringar av flera kapitel i 
Metodboken. Se hemsidan och datum för vilka kapitel det gäller.  



 
 
11. En digital halvdag om svensk neurologi 19 maj 

 
Under programpunkten ”Pandemins effekter på svensk neurologi”  kommer det att 

vara en paneldiskussion med ordförande för SNEMA, ANS, Svenska 

Epilepsisällskapet, MS-sällskapet, huvudvärksällskapet och SWEMODIS. Diskussion 

kring vad vi tycker är viktigt att ta upp utifrån MS-perspektiv. Ffa ta upp det 

omfattande arbetet vi har haft i den kliniska vardagen med att ta ställning till hur vi ska 

hantera våra immunmodulerande behandlingar i förhållande till COVID-19 

vaccinationerna. 
 

12. Videoföreläsningar – Andreas Tolf och Susanna Hallberg 

Vårens kvarvarande möten: 

Tis 3 maj Peter Alping: Kostnadseffektivitet vid MS-behandling - en jämförelse mellan 

rituximab, natalizumab, fingolimod och dimetylfumarat. 

Mån 30 maj Audun Lyngstad: Mental trötthet, kognitiv påverkan och psykiskt mående vid 

MS 

Presenterades förslag att lägga föreläsningarna regelbundet varannan vecka (ojämna veckor 

med uppehåll för ECTRIMS vecka 43).  

 
13.  Styrelsedag/internat 

Heldagsmöte kl 10-16. Planera för fysiskt möte. Göteborg föreslaget. I första hand onsdagen 

21/9 

 

14.  Övriga frågor 

- För kännedom – inkommit fråga ang. donation Resö – detta MS-

forskningsfonden och inte MS-sällskapet. 

- Årsmötet 2022-11-24. I nuläget planerar vi utifrån att de ska bli ett fysiskt möte 

(förutsatt att pandemin inte ändrar planen) 

15. Nästa möte 

Halvdagsmöte digitalt 1 juni kl 13-15 

Styrelsedag september se punkt 13 

Styrelsemöte förslag tisdag 18 oktober 

 

16. Mötet avslutas 



 
 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Eva Lindström 

Mötessekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

________________________  __________________________ 

Andreas Tolf   Lucía Alonso Magdalena 


