
SWEMODIS 
Swedish Movement Disorder Society 

 
Protokoll från årsmöte 

 
Tid: 8. Maj 2020 kl 1230 
Lokal: Zoom meeting. 
 
§1. Årsmötet öppnas 
 
§2. Val av mötesordförande 
Per Svenningsson väljs till mötesordförande. 
 
§3. Val av mötessekreterare 
Per Odin väljs till mötessekreterare. 
 
§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
- 
 
§5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs 
 
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Per O redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse 2019 (bifogas) 
 
§7. Ekonomiskt bokslut. Skattmästarens redogörelse 
Sven redogjorde för ekonomin. Relevanta handlingar bifogas. 
 
§8. Revisorernas berättelse 
Klas och Andreas revisionsberättelse bifogas. 
 
§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§10. Medlemsformer och fastställande av årsavgift 
Beslut togs 2017 11 09 om förslag på nytt medlemskap och medlemsavgifter, som nu håller på att implementeras. 
Inbjudan att bli stödjande medlem har gått ut till relevanta företag. Livstids medlemskap startas ej längre, endast på års-
basis. Befintliga livstidsmedlemmar omvandlas till stödmedlemmar. 
 
§11. Sekretariat 
Sekretariat är förlagt till i Lund, med Ulrika Mundt-Petersen som ansvarig. 
 
§12. Hemsida 
Hemsidan, http:// www.swemodis.se. Ulrika Mundt-Petersen som sköter innehållet i denna. Uppdatering av sidans 
design planeras med hjälp av Aryan (även ScandMODIS sida skall stylas om. 
 
§13. COVID-frågor 
Allmän diskussion kring COVIDs effekt på kommande vetenskapliga möten. 
 
§14. SWEMODIS årliga mote 
SweModis årliga möte skall hållas 15-16 oktober 2020 på Aronsborg (Om Covid19-situationen ej tillåter fysiskt möte 
avses web-möte).   
 
§15. Terapiråd 
De terapiriktlinjer för Parkinsonterapi som SWEMODIS gav ut i en första upplaga oktober 2007 har reviderats vid 
upprepade tillfällen sedan dess. En ny upplaga, #8 är publicerad på www.swemodis.se från januari 2019. 
 
Terapiråd för Tremortillstånd finns publicerade på nätet. Uppdatering till version # 2 pågår och planeras vara klar 
senare under 2020. 
 



Terapiråd för dystoni och atypiska Parkinsonsjukdomar övervägs. 
 
På SWEMODIS hemsida finns även de Skandinaviska riktlinjerna för avancerade Parkinsonterapier, vilka uppdateras 
årligen.  
 
Inom SweModis har det bildats en undersektion för Huntingtons sjukdom, och inom denna grupp planeras det att 
upprätta Utrednings och terapiråd för Huntingtons sjukdom, i nära samarbete med bla patientorganisationen, 
Riksförbundet för Huntongtons sjukdom. 
 
§16. Scandinavian meeting 
20. Scandinavian meeting avsågs 17-18 April 2020 på Scandic Hotel Holmenkollen, Oslo, men har fått skjutas på till 
12-13 Feb 2021 pga Covid-situationen. 
 
§17. Scandinavian-German meeting 
2019 års möte ägde rum 8-10 november:11. Scandinavian-German meeting, Göteborg/Kiel 
Nästa planeras: 2022 
 
§18. Parkinsonregister 
ParkREG har under 2019-20 genomgått en omfattande omarbetning, där mer datainläggning ska ske av patienten över 
PER, och där uppföljningen av patienter med avancerade terapier blir mer ingående. 
 
§19. ScandMODIS 
Executive committee fastställd. Nytt möte 11.2.2021. 
 
§20. SWEPAR 
Nästa möte 11. Sept 2020 
 
§21. MDS-konferens, CLOC 
ScandModis har sökt om att vara värd för the International Parkinson’s Disease and Movement Disorders Society 
kongress, och denna har tilldelats Köpenhamn 2021, 19-23/9, med planerat förmöte i Lund. I den lokala 
planeringskommitten, CLOC, ingår även representanter från SWEMODIS styrelse. 
 
§22. SK-kurser 
Ingen diskussion. 
 
§23. Skandinavisk Vidarutbildning till Movement Disorder specialister 
En skandinavisk utbildning som syftar till att ge specialister i neurologi riktad utbildning i rörelsesjukdomar startades 
med första kullen mellan 2011-2014, och en ny grupp startades januari 2020, i samarbete mellan Danmark, Norge, 
Island, Finland och Sverige.  
 
§24. SWEMODIS Riktlinjer 
Se ovan. 
 
§25. Nationella Riktlinjer för Parkinsons sjukdom 
SweModis medlemmar deltog i arbetet med framtagande av de Nationella Riktlinjer fram till publiceringen 2016. En 
uppföljning och uppdatering av riktlinjerna är planerade, men det är ännu oklart när i tiden detta ligger. 
 
§26. Styrelseinternat 
Avses 9-10 Okt, Stockholm 
 
§27. Övriga frågor 
- 
 
§28. Mötet avslutas 
 

   
 
Per Svenningsson   Per Odin    
ordförande    sekreterare   


