
 

Minnesant SMSS styrelsemöte nr 1 2023  
Onsdag 18 januari kl 16-17 

Närvarande (styrelse + adj): 
Susanna Hallberg (SH) 
Veronica Dalevi (VD) 
Amalia Feresiadou (AF) 
Eric Gilland (EG) 
Eva Lindström (EL) 
Johan Mellergård (JM)  
Faiez al Nimer (FN), adjungerad 
Lenka Nováková Nyrén (LNN)  
Andreas Tolf (AT) 
 
Förhinder:  
Yumin Link (YL) 
Lucía Alonso Magdalena (LAM) 

1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande för mötet 

SH valdes till ordf för mötet 

3 Val av sekreterare för mötet 

EL valdes till sekr för mötet  

4 Val av justeringspersoner 

AF, JM valdes till justeringspersoner för mötet 

5 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

6 Föregående protokoll 

Minnesanteckningar från styrelsemöte 221018 och årsmöte 221124 lades till handlingarna. 
 
7 Nya styrelsen 2023 (alla) 
Presentationsrunda. SH hälsade nya medlemmar i styrelsen välkomna. Nya och gamla 
medlemmar fick presentera sig. 



 
Förslag på aktiviteter för 2023. Allmän diskussion kring det kommande året. 
 
Val av medlem till MS-registrets styrgrupp. Charlotta Dahle har valt att avsluta sitt uppdrag i 
MS-registrets styrgrupp. Svenska MS-sällskapets styrelse har till uppgift att utse efterträdare.  
Styrelsen föreslår representant från Omvårdnadsutskottet. 
 
8 Återkoppling från årsmötet (SH) 
Under slutet av hösten kom förslag från vår revisor att ha årsskiftet som brytpunkt för 
årsredovisning och till följd av detta i så fall förlägga årsmötet i perioden jan-mars. För att  
kunna ändra budgetåret krävs stadgeändring vilket måste presenteras i god tid till årsmötet. 
Frågan är inte helt enkel och har varit uppe för diskussion tidigare. Ett alternativ är att ha 
”brutet budgetår” med brytpunkt i halvårsskiftet juni/juli.  
Styrelsen kommer att bereda frågan under året. Beslutar att frågan om budgetår får vara en 
stående punkt på styrelsemötena under kommande året. Årsmötet 2023 kommer att ligga kvar 
i november månad. 
 
9 Medlemsregister (EL) 
Inga nya medlemmar sedan årsmötet. 
 
10 Ekonomin (AF) 
Inga nya inkomster/utgifter rapporterade. 
 
11 Hemsidan (LAM inte närvarande) 
Hemsidan nyligen uppdaterad med två nya dokument i Metodboken: Sexuell hälsa och 
Psykosocialt omhändertagande. 
 
12 Omvårdnadsutskottet (VD) 
VD rapporterade från utskottet som haft sitt senaste möte i eftermiddags. Utskottet arbetar bla 
vidare med omvårdnadsparametrar i MS-registret där man kommer att presentera förslag till 
MS-registrets styrgrupp inom kort. Vidare pågår arbete med omvårdnadskapitel i 
Metodboken. 
I samband med denna punkt diskuterades även vikten av patientinformation. MS-sällskapet 
bör arbeta för att det på sikt ska finnas oberoende patientinriktad information på hemsidan. 
 
13 Utbildningar: videoföreläsningar och vårmöte (SH/AT) 
Videoföreläsningar 
Mycket uppskattat. Planeringen rullar på såsom tidigare.  
 
Vårmötet  
Programmet spikat – se nedan och på SNFs hemsida. 
 

Schema för MS-eftermiddag 9 maj 2022, UKK Konferens och Kongress:  
13:30-13:10  Introduktion: ordförande SMSS informeras om SMSS  
13:10-13:25 Ung forskare Peter Alping, Karolinska institutet Stockholm, COMBAT, risk för 

skov natalizumab, rituximab, injektionsbeh och Tecfidera.   
13:25-1345 Jämförelser mellan behandlingsstrategier i Sverige och Danmark avseende 

utfall på patientnivå, Jan Lycke, prof , Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg  



 
1345-1405 Resultaten från RIFUND-MS, effekten av rituximab jämfört med 

dimetylfumarat, Anders Svenningsson, prof, Karolinska institutet och 
överläkare vid Danderyds sjukhus  

14:05-14:35 Immunitet vid behandling med rituximab och fingolimod, COVID 19 och 
vaccinationer: Fredrik Piehl, prof, Karolinska institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna  

14:35-15:05  Kaffe  
15:00-15:30 Vaccinationer vid MS-behandling, Charlotte Dahle, Överläkare vid Linköpings 

Universitetssjukhus  
15:30-16:00 NMOSD, neuromyelitis optica spectrum disorder, nya riktlinjer, Katharina 

Fink, Neurolog vid Centrum för Neurologi och Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge  

 
 
14 Möten (SH) 
Förslag till möten 2023:  
Våren: Styrelsemöte (digitalt): 14 mars, 2 maj (före neurologiveckan) 
Hösten: Heldagsmöte i september: förslag: 12, 13 eller 14 september (ort/lokal ej beslutat 
ännu), Styrelse möte (digitalt) okt/nov: 7 november. 
Årsmöte kommer att hållas 30 november. 
 
Övriga viktiga datum 2023: 
Neurologföreningens vårmöte (Neurologiveckan) Uppsala 8-12 maj 
ECTRIMS 11-13 oktober. 
 
Nästa styrelsemöte (digitalt): tisdag 14 mars kl 16-17 
 
Mötet avslutades 
 
Vid pennan 
 
 
______________________ 
Eva Lindström, sekr 
 
 
Ordförande 
 
 
______________________ 
Susanna Hallberg 
 
 
Justering 
 
______________________  __________________________ 
Amalia Feresiadou   Johan Mellergård 


