Protokoll från Intressegruppen för Yrkes- och miljödermatologis
allmänna möte vid yrkesträffen i Göteborg 061129
1. Åke Svensson välkomnade till mötet
2. Magnus Lindberg - representant för arbetsgruppen för epikutantestning rapporterade från den workshop om epikutantestning som hölls i Malmö i
oktober. Man beslöt där att föreslå att Primin skall tas bort ur
standardserien och i stället tar man in parfymmix II. I övrigt behålls
standardserien oförändrad under 2007. Nästa workshop planeras till 11/10
2007 i Örebro. 1/1 2007 börjar ett pilotprojekt med att registrera
epikutantestresultat från Universitetssjukhusen. Förutom testresultat
skall en relevansbedömning finnas med (okänd relevans, tidigare relevans,
aktuell relevans)
3. Miruna Nyrén rapporterade för arbetsgruppen för utbildning. Man
föreslår bland annat att yrkesträffarna bör göras mer attraktiva. Kanske
kan icke-läkare ha egna träffar i anslutning för att få mer fokus på klinik
vid träffarna. Fler fall-presentationer på mötena. Programmet bör finnas i
sin slutliga form på PDF.nu. Förslag att man bör ordna en utbildningsdag
om yrkesdermatologinsroll i framtiden. Öka utbyte med läkare i andra
länder (österut). Utbildning i relevansbedömning. Här blev det också en
diskussion om vems ansvar det är att anordna yrkesträffarna i anslutning
till Riksstämman. Arbetsgruppen för utbildning fick i uppdrag att titta
över tänkbart program till yrkesträffarna och att kanske utse föreläsare.
4. Gunilla Färm (arbetsgruppen för information) rapporterade att det nu
finns en hemsida för Intressegruppen under pdf.nu. Vidare har
arbetsgruppen funderat över hur ett arbete med nationella riktlinjer kan
gå till. Torkel Fischer blir ”spindeln i nätet” och i övrigt deltar personer
som tidigare anmält intresse i själva arbetet (Annika Bergkvist Karlsson
byts ut mot Mihail Matura enligt egen önskan). I övrigt v g se bilaga över
tänkt process. Tanken är att det till vårmötet skall kunna presenteras
nationella rådlappar för de första 15 ämnena i standardserien och resten
skall presenteras vid nästa årsmöte.
5. Mihail Matura informerar om en enkät ang epikutantestning som kommer
att skickas ut till alla testande kliniker inom kort.
6. Berndt Stenberg berättar att med största sannolikhet får Sverige ESCDmötet 2012.
7. Åke Svensson avslutar mötet med att poängtera att det känns som om
Intressegruppen nu förefaller ha hittat sin form
Gunilla Färm

