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Styrelsen har under verksamhetsperioden 2018 (från nov 2017) bestått av:
Ordförande Håkan Widner (Lund)
Vice-ordförande Per Svenningsson (Stockholm)
Skattmästare Sven Pålhagen (Stockholm)
Sekreterare Per Odin (Lund)
Nil DizdarSegrell (Linköping)
Linda Eriksson (Umeå)
Anders Johansson (Stockholm)
Radu Constantinescue (Göteborg)
Gesine Paul Visse (Lund, pre-klinik/klinik)
Caroline Marktorp (Kristianstad)
Filip Bergquist (Göteborg)
Johan Lökk (Stockholm, geriatrik)
Dag Nyholm (Uppsala)
Karin Gunnarsson (Örebro)
Göran Lind (Stockholm, neurokirurgi)
Adjungerade till styrelsen, efter pensionering
Kjell Fuxe (Stockholm)
Sten Magnus Aquilonius (Uppsala)
Bo Johnels (Göteborg)
Stig Rehncrona (Lund)
Övriga uppdragshållare (2018-):
I övrigt har Andreas Puschmann (Lund) och Klas Wictorin (Helsingborg) varit
utsedda revisorer för föreningen.
Styrelsesammankomster (2018-):
Telefonmöten för planering av årligt möte x flera 2018
Februari 1-2 2018, internat Stockholm
Oktober 18-19, internat, Stockholm
November 8-9 2018, årligt möte, Stockholm

Vetenskapliga möten:
2018
1-2 februari, Andra Parkinsonfördjupningsmöte (i samarbete med VfMD),
Sigtunahöjden.
9 – 10 mars, 18th Scandinavian meeting on Parkinson's disease and Related Disorders
"From Diagnosis to management of Parkinson's disase", Stockholm
22 maj Session Sv Neurologföreningen, Neurologveckan “icke motoriska
symptom vid Parkinsons sjukdom”.
8-9 November, SweModis årliga möte, "Parkinsons sjukdom i komplikationsfas",
Aronsborg
ScandModis:
Per Odin och Håkan Widner är utsedda att vara SweModis representanter i
ScandModis, som är en paraplyorganisation mellan DanModis, Iceland Neurological
Society, och NorModis, och Finska Neurologsällskapet.
ScandModis är huvudarrangör för den Skandinaviska Movement Disorder
Specialistutbildningen, som startar med en ny omgång hösten 2019.
Medlemmar i styrelsen har varit med i ”organisations-kommittéerna” för ScandModis
och andra möten; antingen som SweModis medlemmar eller fungerat som enskilda
personer allt efter mötets karaktär och enligt ScandModis och DanModis
överenskommelser.
Ekonomi:
SweModis är delad i en ideell förening och en kommersiell förening, där överföringar
av medel är möjliga, men med olika redovisningsskyldigheter och skatteregler.
Årsredovisning följer kalenderår, och redovisas till årsmötet. Den kommersiella delen,
med momsomsättning och arbetsgivaransvar sker revision via Ernest & Young och
den ideella delen genom intern revision.
Revisionsgenomgång har skett och revisorernas berättelse föreligger för den
kommersiella delen och den ideella delen.
Ersättningar för arbete som SweModis utför i samband med arrangemang ger
SweModis visst tillskott.
Medlemskap:
Beslut togs 2017 11 09 om förslag på nytt medlemskap och medlemsavgifter, som har
implenterats.
Sekretariat:
Sekretariat är förlagt till i Lund, med Ulrika Mundt-Petersen som ansvarig.

Hemsida:
Hemsidan, http:// www.swemodis.se, är i drift till låg avgift. Dag Nyholm är ansvarig
webmaster, med Ulrika Mundt-Petersen som sköter det praktiska.
Terapiriktlinjer:
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 för
har bearbetats med avseende på harmonisering till de rekommendationer som ges i de
Nationella Riktlinjerna för Parkinsons sjukdom och denna version är nu publicerad på
www.swemodis.se från januari 2019.
Terapiråd för Tremortillstånd finns publicerats på nätet. Uppdatering till version # 2
pågår och planeras vara klar senare under 2019.
Riktlinjer för de tillstånd som avhandlats under bla SweModis sessioner vid
neurologiveckorna bla ”Dystoni” och ”Atypisk parkinsonism” planeras och finns i
arbetsdokument, för MSA, multipel system atrofi, PSP progressiv supranukleär pares
och ev CBD, kortikobasal degeneration.
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.
Utbildningar:
SK-/ST-kurs – Rörelsesjukdomar
Under 2018 har SweModis varit med att arrangera en ST-kurs ackrediterad genom
LIPUS, i Stockholm. Lund har genomfört enligt upphandlingsavtalen för SK kurser
under mars 2019. SweModis fortsätter att vara med att söka arrangera dessa kurser
före 2019 och 2020, såväl ST som SK kurser. Ett arbete att ta fram ett nätbaserat
lärmaterial för har initierats.
ScandMODIS utbildning.
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 utses från 2019, i samarbete mellan Danark, Norge, Island, Finland och
Sverige.
International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS):
ScandModis har sökt om att vara värd för the International Parkinson’s Disease and
Movement Disorders Society kongress, och denna har tilldelats Köpenhamn 2021, 1923/9, med planerade för och eftermöten i Malmö/Lund och Oslo. En lokal planerings
kommitté med medlemmar från SweModis och de övriga nationella organisationerna
som deltar. Delar av SweMODIS styrelse ingår i den övergripande ”organizing
committee”.

SwePar:
Ett nätverk bildades 2010 med stöd av vetenskapsrådet tom 2013, och efter med stöd
från Parkinsons Förbundets Forskningsfond, med deltagande från universitetsorterna,
såväl prekliniska som kliniska grupper.
SwePar är knutet till SweModis, och utgör den vetenskapliga referensgruppen för
Park Reg, dit hemställan om uppgifter ur registret för forskningsprojekt skall ske. Ett
avtal med registerhållaren upprättas. SwePar har haft ett möte i Lund 25-26/5 2018.
Svenska Neuroregister. ParkReg:
SweModis har varit med att diskutera delar i registerarbetet under lång tid men har
inget formellt ansvar för detta, mer än att SweModis utser styrgruppmedlemmar och
del-registerhållaren. Svenska Neuroregister är ett kvalitetsregister med stöd från SKL
och övergripande registerhållare är Prof Jan Hillert, KI, med register säte i Stockholm
och Karolinska Sjukhuset.
Det finns delregister för MS, Parkinson, Narkolepsi, Myastenia Gravis, Guillian Barré
och svår vaskulär huvudvärk. Registerhållare för Parkinson Registret är Sven
Pålhagen och i styrgruppen är Per Svenningsson, och Per Odin samt registerhållaren.
SwePar är ansvarigt för vetenskapliga projekt och behandlar ansökningar om
registerutdrag för forskningsändamål.
Socialstyrelsen – Nationella Riktlinjer
SweModis medlemmar deltog i arbetet med framtagande av de Nationella Riktlinjer
fram till publiceringen 2016. Under 2018 har ett arbete med att validera indikatorer
fortsatt och en uppdatering planeras under 2019.
Socialstyrelsen – Nationella Programområden, NPO:
Nationell nivåstrukturering för avancerade behandlingar vid Parkinsons
sjukdom:
Under 2018 har ett arbete med nivåstrukturering av avancerade behandlingar av
Parkinsons sjukdom initierats av Socialstyrelsen, med flera av SweMODIS
styrelsemedlemmar som deltagare i arbetet efter en nomineringsprocess genom
respektive huvudman och de regionala områdesorganisationerna.
Sakkunnighetsgruppens bedömning blev klar under våren 2019 och är fn på remiss.
SweModis årliga möte:
SweModis årliga möte hölls 8-9/11 2018 och planeras för 2019 17-18/11.
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