Minnesant SMSS styrelsemöte nr 4 2022
Onsdag 21 september kl 10-16
Lokal: Akademiskt Specialistcentrum (ASC), Torsplan Stockholm
Närvarande styrelsen:
Susanna Hallberg (SH)
Lenka Novakova Nyrén (LNN)
Eva Lindström (EL)
Yumin Link (YL)
Johan Mellergård (JM)
Andreas Tolf (AT)
Amalia Feresiadou (AF)
Närvarande digitalt:
Lucia Alonso Magdalena (LAM) – kl 10-12
Eric Gilland (EG) - under del av dagen ca kl 11-12
Förhinder:
Margrethe Saldner (MS)
Närvarande adjungerade fysiskt el digitalt (under respektive punkt):
Tobias Granberg (MR-utskottet)
Anna Cunningham (Neuroregister)
Ellen Iacobaeus (ECTRIMS Executive Committee)
Anne Wickström (Rehabutskottet)
Jan Lycke (Läkemedelsutskottet)

1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnandes
Val av ordförande SH valdes till mötets ordförande
Val av sekreterare EL valdes till mötets sekreterare
Val av justeringspersoner AT och AF valdes till justeringspersoner
Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes (punkten om laget.se togs
bort pga tidsskäl)
6. Föregående protokoll Föregående protokoll lagt till handlingarna.
https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2022/09/Motesprotokoll-220823.pdf

7. MR-utskottet monitorering – Tobias Granberg (TG)
TG redogjorde för det arbete som gjorts. En stor del av arbetet innebär att
fortlöpande svara på frågor kring protokoll etc från kollegor i olika delar av landet.
Senaste stora revision av riktlinjerna för MR vid MS gjordes 2019 (finns på hemsidan).
Svårt att nå konsensus kring MR-ryggmärg. Utskottet planerar att ha ett möte
framöver. Ta upp på årsmötet för att få in input på frågor att arbeta med framåt.
8. Ekonomin – Amalia Feresiadou (AF)
AF berättade att Swedbank behöver få in kompletterande information innan vi kan
ha dem som bank. Frågorna från banken gicks igenom.
Beslutades om nya postgångsrutiner i styrelsen för att förenkla justering av protokoll
framöver. EL samlar in adresser till arbetsplatser och gör en cirkulationslista vid
utskicken för justering.
9. Hemsidan – Lucia Alonso Magdalena (LAM)
Uppdateringar från omvårdnadsutskottet på gång. Metodboken – uppdaterat
Fatiguekapitel på gång.
10. Omvårdnadsutskottet – Margreth Saldner
SH redogjorde för rapport från MS. Omvårdnadsutskottets styrgrupp har haft
arbetsmöte 220908. Intensivt arbete pågår med uppdatering av metodboken.
11. Utbildningar: videoföreläsningar och vårmöte – Andreas Tolf och Susanna Hallberg
Videoföreläsningar:
AT redogjorde för programmet framöver. Höstens videoföreläsningar i stort sett
klara.
Svenska Neurologföreningens vårmöte 2023 Uppsala:
Arrangörerna har lagt upp programmet på sin hemsida
2023 Program - neurologiveckan.se
Enligt programmet har MS sällskapet ansvar för tisdag eftermiddag 230502. Planen är
preliminärt att hålla det program som var tänkt 2022 men som då blev uppskjutet. De
då tilltänkta föreläsarna kommer att tillfrågas om att delta 2023 istället.

Intresse för ST-kurs NIM
Fråga från kursansvarig Anders Svenningsson:Hur stort är intresset för att hålla en
kurs redan våren-23? Vår bedömning är att det finns ett stort intresse för kursen men
behov av lång framförhållning med datumen för att ST-läkarna ska kunna delta.
Värdefullt med fysiskt möte för att ST-läkarna ska kunna träffas och nätverka.
12. SMSS årsmöte
Beslut om fysiskt möte 24/11 i Stockholm. SH har förslag på lokaler. Återkommer
med slutligt besked. Program för mötet diskuterades. Enhälligt beslut om
hedersledamot.
Fråga att lyfta till årsstämman: medlemsavgift eller avgiftsfritt nästa år (utifrån
ekonomin)?
13. Neuroregister – Anna Cunningham (AC), Svenska Neuroreg kl 11.30
AC presenterade utdrag från årsrapport, och beskrev arbetet med kvartalsvisa
förbättrings-resp verksamhetschefsrapporter. Möjligheter finns för användare att
genom kontakt med registret få skräddarsydda utdrag utifrån behov. Nyhetsbrev går
ut med rapporterna. Efterfrågas fler kliniskt verksamma på sändlistan. Fortfarande
osäkerhet kring hur medlen från SKR kommer se ut framöver.
14. Rehabutskottet – Anne Wickström (AW) kl 13.30
AW gav en uppdatering kring arbetet i Rehabutskottet. Man håller på med att
omarbeta konsensusdokument Rehab (föregående är från 2008). Ang. avsnitt i
metodboken ”Rehabilitering” så väntar man med att uppdatera det tills att
uppdateringen av SoS riktlinjer är klara. Avsnittet ”Psykosocialt omhändertagande” i
metodboken är omarbetat. Ska publiceras.
15. ECTRIMS Executive Committee – Ellen Iacobaeus (EI) kl 14.00
EI berättade om det intensiva och intressanta arbetet i ECTRIMS Executive
Committee som hon har suttit i de senaste två åren: arbete med ECTRIMSkongresserna, focused workshops, summer-/winterschools, informationsspridning
via sociala kanaler mm. ECTRIMS bulletin – digital tidning, månatlig, startade iår.
Nyhetsblad med länkar. EI har avböjt förlängning av uppdraget i ECTRIMS Executive
Committee. MS-sällskapet nominerar Joachim Burman till det uppdraget.
16. Läkemedelsutskottet – Jan Lycke (JL) kl 15.00
JL redogjorde för arbetet i utskottet. Mycket arbete med nya läkemedel på senaste
tiden. Arbetet pågår fortlöpande. Arbetet görs av medarbetare i utskottet.
Uppdatering av dokumentet kring covid-19 är på gång.
17. Ny styrelse 2022-23
Inget behov av nyval 2023

18. Nästa möte tfn 18/10 KL 16-17

Ordförande
Susanna Hallberg
Sekreterare
Eva Lindström

Justering
Andreas Tolf

Amalia Feresiadou

