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1. Mötet öppnas 
 
2. Stadgar: Stadgeändringar enligt rödfärgad text i bifogade stadgar beslutas (se 
Bilaga). Huvudsakligen handlar det om ändringar pga ändringar i ingående organisationer 
och deras namn. 

 
3. Hemsida: Är omarbetad. Mer Info om Specialistutbildningen skall in. ”For 
member” delen har aktiverats. lösenordet är "ParkinsonBrain" där alla (fem) vokaler är 
utbytta mot siffror, a:5, i:1, o:0 . Lättare lösenord önskas, från våren 2022. Följande 
justeringar skall göras: ”Intressegruppen för Movement Disorders” behöver ändras till 
”Norwegian Parkinson and Movement Disorder Society (NorModis) på rad 2 under ”About 
Scandmodis”. ”Intressegruppen för Movement Disorders” behöver ändras till ”NorModis” i 
rubriken till beskrivningen av NorModis. 
 
4. Scandinavian meeting 
Mötet planerat 22-23 April 2022. Hotell Scandic St Olavs Plass, Oslo, är bokat. Sponsorerna 
har fått tillbaks merparten av sina sponsorsummor, nya kontrakt sätts nu upp. Knappt 
900000 SEK + moms är utlovat. Detta innebär att vi får minska antalet deltagare något, 
jämfört med föregående möte. De flesta föreläsare och föreläsningar är oförändrade jämfört 
med föregående planering (se bilaga). Nya föreläsningar: Inger Marie Skogseid, med titel: 
"What is the best target for DBS in tremor? The Oslo Tremorstim Study". Mette Muller: 
Fokuserat ultraljud. Per Svenningsson: Tillväxtfaktorer vid Parkinson. Mötet kommer överens 
om att satsa på ett traditionellt fysiskt möte (om mötet, mot förmodan, behöver ställas in 
kan virtuell ersättning diskuteras). Möjligen får ordningen av föreläsningar modifieras för att 
alla föreläsare ska hinna med sina flyg. 
 
5. Scandinavian-German meeting 
Detta möte ägde senaste rum 7-9 November 2019 (11GSM). Nästa möte skulle ha legat i år – 
sköts pga MDS i Köpenhamn – blev för sent förbereda möte i år. Därför planeras nästa 12. 
GSM till hösten 2022. Preliminärt datum: 4-5 Nov 2022 (backup: 11-12 Nov. 2022). 
Förberedelser startar höst 2021. 
 
6. MDS konferens  
Tove Henriksen redogör: Årets MDS konferens har omvandlats till ett rent virtuellt möte. 
Föreläsningar kommer att förinspelas och sändas på tider anpassade till ett par olika 
tidszoner med lokala chairs (resp inga chairs alls för vissa sessioner).  
 

Ett satellitmöte anordnas i Lund med tema Non-Motor Symptoms 15-17 Sept 2021 (se 
bilaga): Non-Motor Symptoms in Parkinson´s disease and Atypical Parkinsonism: 



Knowing the Unknown 
Alla medlemmar i ScandMODIS medlemsorganisationer är välkomna till mötet. Registrering 
över: https://invajo.com/l/66X5Gp7A3K Det blir ett hybridmöte med flertalet föreläsare, chairs 
och sponsorer på plats i Lund, men mötet streamas över web och läggs sedan ut som film på 
weben (prel program bifogas).  
 
2022 blir MDS sannolikt i Sydkorea (ännu osäkert om detta blir ett fysiskt möte). 2023 blir 
MDS så i Köpenhamn i September. CLOC kommer då att återuppväckas. 2024 blir 
Philadelphia värd. 
 
Deltagandet har varit mycket stort på det virtuella mötet (runt 20000) och man planerar för 
att även sända framtida fysiska möten över web. 
 
7. Konsensus avancerad terapi 
Samtliga riktlinjer har uppdaterats och har lagts ut på ScandMODIS hemsida. Ett par mindre 
ytterligare justeringar diskuteras. Även tillägg av lesionskirurgi och fokuserat ultraljud i 
riktlinjerna för DBS. 
 
8. Terapimöjligheter skriften 
Patientskriften kring terapimöjligheter håller på att uppdateras på svenska. Läggs ut på 
ScandMODIS hemsida. Översättning till övriga nordiska språk kan övervägas.  
 
9. Movement Disorder kurs 
Den skandinaviska movement disorder specialistutbildningen har flyttat sitt kursmoment 2 
som äger rum i Köpenhamn till 10-12 Nov 2021. Följande kursavsnitt kommer att ligga i 
Århus – tidpunkt inte beslutad. 
 
10. Annual meeting. 
ScandMODIS nästa annual meeting kommer att äga rum i anslutning till mötet i Oslo i April 
2022. 
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