
Protokoll för FMS styrelsemöte, 2011-09-28  

 

Tid, plats: 11.00 – 12.00, Chalmers (Konsultrummet L3099 (mittemot Staffan Nilssons rum)) samt via telefon 

 

Närvarande: 

- ledamöter: Anna Torrång (telefon), Åsa Vernby (telefon), Hanna Svensson, Mats Rudholm, Emil  

   Rehnberg, Linda Werner Hartman, Pär Karlsson 

- övriga:   Carl-Fredrik Burman, Marie Göthberg (telefon) 

Ej närvarande: Marie Linder 

 
 

Ärende Ansvarig Beslut 

1. Kallelse och dagordning Anna  Godkänt 

2. Föregående protokoll Åsa Godkänt 

3. EFSPI Marie/Carl-Fredrik Inget ordinarie möte sedan sist. Nästa TC 
är den 12/10 och nästa möte är den 6/12. 
En officiell intressegrupp har skapats om 
risk-benefit och Marie har skickat ut frågor 
till eventuella intresserade. 

  

Biomarkörs-guideline som skickats ut till 
oss för kommentarer å EFSPIs vägnar har 
kommenterats av en person på A&Z. 

4. Qvintensen Anna Inget nytt sedan förra styrelsemötet. Nya 
numret bör landa hos oss 4/10. Deadline 
för nästa nummer är 10/11. 

5. Statistikfrämjandet Mats Styrelsemöte 27/9. Aktuella saker är 
fortsatt den nya hemsidan, samordnat 
medlemsregister och auktoriseringsfrågan. 
Inga officiella beslut och nyheter dock. 
Årsmötet har börjat diskuteras, inga beslut.  

6. Kommande aktiviteter   

- Höstmöte med Survey  Pär Plats blir Astra Zeneca Södertälje, datum 
22/11. Tema blir löst hållet ’registerbaserad 
statistik’, talare är vidtalade men inte 
bekräftade. AT påpekar att det är viktigt att 
tänka på att göra utskick till medlemmarna 
i tid.    

- Vårmöte med DSBS Linda/Hanna Linda rapporterar att FMS och DSBS är 
överens om att det är intressant att 
samordna med EFSPI och att temat 
benefit-risk låter lockande. Det finns nog 
administrativa vinster med att samordna 
med EFSPI eftersom de har lång vana av 
att arrangera internationella konferenser. 
Linda och Hanna kommer att ha 
direktkontakt med EFSPI-kontaktperson 
istället för att gå via FMS representanter i 
EFSPI.  

 

Linda och Hanna efterfrågar styrelsens 
stöd i att ringa in ämnet bättre samt föreslå 
talare. CFB har i EFSPI som intresse-
område just Benefit-risk så CFB bör kunna 
vara ett bra stöd i detta. Han ger input till 
Linda och Hanna. Diskussionen om hur 
specialiserat mötet ska vara; strikt inriktat 



mot läkemedelsindustri eller med bredare 
inslag. Frågor som kvarstår som måste 
beslutas om i nästa styrelsemöte. Linda 
och Hanna återkommer till nästa 
styrelsemöte med förslag på: 

Inriktning, specialiseringsnivå samt antal 
dagar som det föreslås. 

- Jubileumsmöte Pär Inget nytt 

7. Medlemsfrågor Anna Inga nya medlemmar har ansökt sedan 
senaste styrelsemötet. 

8. Utskick/medlemsavgifter etc. Hanna Inget nytt 

9. Hemsidan, arkiv Åsa/Emil Nya hemsidan finns i draftversion 
(fms.mezzotech.se), styrelsen tycker att 
sidan kan publiceras. Bildrättigheter ska 
kollas med Mezzomedia av ÅV och ER.. 

10. Övrigt Alla Inget 

11. Nästa möte Anna Den 28/10-2011 

 


