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Styrelsesammankomster (2020): 

Telefon/Zoom-möten för planering av årligt möte x flera 2021-22: 14.1, 11.3, 
1.4, 17.6, 2.9, 7.10, 4.11 
Telefon/Zoom-möten för planering av non-motor satellit-möte i Sept i Lund: 
15.3, 31.3, 19.4,  
5-6.2, internat Stockholm 
19.5, årsmöte, Zoom 
8-9.10, internat Stockholm 
 

Vetenskapliga möten: 
2021 
April 8th – 9th 2021 web meeting, ”1’st meeting on pump-based therapies in 
Parkinson’s disease” 

September 16th – 17th 2021, ”Non-motor symptoms in Parkinson’s disease and 
atypical Parkinsonism: Knowing the unknown”, satelitmöte till MDS virtual meeting 
17th – 22nd Sep 2021. Hybridmöte   

Nov 11th – 12th 2021 fysiskt möte i Stockholm: SWEMODIS årliga möte 
 
2022 
April 21nd – 22rd 2023, Scandinavian meeting ”From diagnosis to management of 
Parkinson’s disease”, Scandic Hotel Holmenkollen, Oslo.  
 

 
Planerade möten 2022-23: 

• November 10th – 11th 2022, at Marriot Courtyard, Stockholm, ”SweMODIS’ 
annual meeting on Parkinson’s disease and other Movement Disorders”.   

• March 9th -12th  2023: Scandinavian-German Meeting on Movement 
Disorders. 

• March 23th – 24th 2023: Swemodis mote kring pump-baserade terapier, 
Göteborg 

• Därtill: SWEMODIS möte kring DBS i Lund – tidpunkt ej fastlagd. 

 
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 FinMODIS.  
 
ScandMODIS är huvudarrangör för det årliga Scandinavian Meeting. ScandModis är 
också huvudarrangör för den Skandinaviska Movement Disorder 
Specialistutbildningen, där för närvarande 2. Utbildningsomgången pågår. 
 



 
Mer information finns på ScandMODIS hemsida: www.scandmodis.org 
  
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.  

  
SWEMODIS inkomster består huvudsakligen av ersättning för advisory boards och 
utbildningsinsatser. Därtill från 2022 deltagaravgifter för det årliga mötet. 
 
Medlemskap: 
Medlemskap är nu reglerat enligt följande:  
 
Stödmedlemskap: Företag/myndighet/organisation som önskar bli stödmedlem 
ansöker om detta hos styrelsen som godkänner medlemskap. Stödmedlemskap är för 
företag/myndighet/organisation förenat med en årlig avgift som fastställs av årsmötet 
(500 kr). Stödmedlem är välkommen att delta vid sällskapets årsmöte, men äger inte 
rösträtt. Stödmedlem får inte delta aktivt i utformande av sällskapets medicinska 
riktlinjer och policydokument. 
 
Ordinarie medlemskap: Person som genom sin professionella verksamhet visar ett 
dokumenterat intresse för sällskapets syfte kan antas som ordinarie medlem av 
Swemodis styrelse. För ordinarie medlemskap krävs ansökan till Swemodis styrelse. 
Ansökan skall innehålla en rekommendation från minst en annan medlem. 
Årsavgiften för ordinarie medlem fastställs på årsmötet (fn 200 kr). Ordinarie medlem 
kan vara berättigad till rabatter vid deltagande i utbildningar och möten som ordnas av 
sällskapet. Endast ordinarie medlemmar har tillgång till den lösenords-spärrade delen 
av SWEMODIS och ScandMODIS hemsidor (där bl a filmade föreläsningar och 
annat informationsmaterial finns). 
 
Personer som idag har livstids medlemskap får sitt medlemskap omvandlat till stöd-
medlemskap (utan årsavgift) utan behandling i Swemodis styrelse. Vill medlem vara 
ordinarie medlem skall årsavgiften (200 kr) betalas. Nya livstidsmedlemskap beviljas 
ej och kategorin fasas ut. 
 
Sekretariat: 
Sekretariat är förlagt till i Lund, med Ulrika Mundt-Petersen som ansvarig. 

 
Hemsida: 
Hemsidan, http:// www.swemodis.se. Ulrika Mundt-Petersen som sköter denna. 
Hemsidan har genomgått en omfattande uppdatering. Bland annat finns nu åtskilligt 



 
informationsmaterial, inklusive skriftligt material, filmade föreläsningar och nyttiga 
länkar, separat för patienter och SWEMODIS medlemmar. 
 
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, #9 är 
publicerad på www.swemodis.se från januari 2022.  
 
Terapiråd för Tremortillstånd finns publicerats på nätet. Uppdatering till version # 2 
har genomförts 2021 och finns på www.swemodis.se. 
 
Terapiråd för dystoni och atypiska Parkinsonsjukdomar planeras. 
 
Arbete med terapiråd för Huntingtons sjukdom pågår. Det blir de första för 
Huntingtonriktlinjerna i Sverige. Arbetsgrupp på 4 personer som arbetar med 
detta, representanter från Uppsala, Göteborg och Lund. Planen är att ha svenska 
riktlinjer klara i nov 2022. 
 
På SWEMODIS hemsida finns även de Skandinaviska riktlinjerna för avancerade 
Parkinsonterapier, vilka uppdateras årligen. Även en informationsskrift kring 
Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas från 2021. 
 
Utbildningar: 
 
Anders och Per S ordnade SK-kurs i Stockholm 7 – 11 feb 2022 över Zoom. 
Överskott från kursen skall överföras till Swemodis (liksom ev restpengar från 
tidigare utbildning). 
 
Dags kurs ”Parkinsons sjukdom - diagnostik och behandling” gavs feb - mars 2022 
över Zoom. 
 
Filip har givit kurs f n för paramedicinare, 15 personer, pågår till maj 2022, 7,5 hp. 
Körs vart annat eller var tredje år, 4’e gången nu. Deltagare från stora delar Sverige.  
 
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 startades januari 2020, i samarbete mellan Danark, Norge, Island, Finland 
och Sverige. Första delkursen hölls (enligt tidsplan) i Stockholm 22 - 24 januari 2020. 
Kursavsnitt nr 2 hölls i Köpenhamn 10 – 12 nov 2021 (framflyttat). Delkurs 3 (Århus) 
planeras äga rum 1- 3 juni 2022. Övergripande ansvar för hela utbildningen har Anne-
Mette Hejl, Bispebjerg. 
 
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 ursprungligen tilldelats 
Köpenhamn 2021, 19-23/9. Pga pandemin har mötet att avhållits virtuellt. Mötet i 
Köpenhamn har flyttats till 27-30 Aug 2023. I den lokala planeringskommitten, 



 
CLOC, ingår även representanter från SWEMODIS styrelse. Ett förmöte till MDS 
mötet kring icke-motoriska symtom kommer att avhållas som hybrid-möte i Lund. 
 
SwePar: 
Ett nätverk bildades 2010 med stöd av vetenskapsrådet tom 2013, och därefter med 
stöd från Parkinsonfonden, med deltagande från universitetsorterna, såväl prekliniska 
som kliniska grupper.  
 
SwePar är knutet till SweModis, och utgör den vetenskapliga referensgruppen för det 
svenska Parkinsonpatientregistret, ParkREG.  
 
SWEPAR har 2021 haft virtuella möten 19.2, 28.5 och 12.10. Nästa möte infaller 20-
21 Maj 2022. 
 
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 registersäte i Stockholm 
och Karolinska Sjukhuset.  
 
Registerhållare för Parkinson Registret är Per Odin och i styrgruppen är Per 
Svenningsson, Sven Pålhagen, Ulrika Mundt-Petersen, Jonathan Timpka samt 
registerhållaren.  
 
SwePar är vetenskaplig kommittee och behandlar ansökningar om registerutdrag för 
forskningsändamål.  
 
ParkREG har under 2019-22 genomgått en omfattande omarbetning, där mer 
datainläggning ska ske av patienten över PER, och där uppföljningen av patienter med 
avancerade terapier blir mer ingående. 
 
Planen är att höja certifieringsnivå från 3 till 2 under året 2022. Täckningsgraden ska 
vara minst 60 % för nivå 2, vilket vi uppfyller avseende avancerade terapier (68% 
täckning).  
 
Socialstyrelsen – Nationella Riktlinjer 
SweModis medlemmar deltog i arbetet med framtagande av de Nationella Riktlinjer 
fram till publiceringen 2016. En uppföljning och uppdatering av riktlinjerna pågår för 
närvarande. Sven Pålhagen deltar i arbetet. 
 
SweModis årliga möte: 
 
SweModis årliga möte hölls 11-12 November 2021 på Marriot Courtyard, Stockholm. 
Nästa möte är planerat till 11-12 November 2022 på samma hotell, och följs utav 
styrelseinternat 12-13 November. Deltagaravgift har beslutats. 
 
 



 
 
 
 
För styrelsen 

    
Per Svenningsson, ordf    Per Odin, vet sekr 
  


