Intressegruppen för yrkes- och mijödermatologi
Protokoll från allmänna mötet vid ”yrkesträffen” i samband med SSDV´s
årsmöte 070529, i Örebro.
1. Åke Svensson, sammankallande i idégruppen (styrgruppen), informerade
om vilka vi är i idégruppen, våra mål och vilka arbetsgrupper vi har.
Därefter presenterade arbetsgrupperna sitt arbete.
2. Marlene Isaksson, sammankallande i arbetsgruppen för utbildning
informerade om att man försökt inventera behovet av utbildning men inte
fått in några tydliga önskemål. Man anordnar nu regelbundet utbildningar
för testpersonal i Malmö. Man har också ordnat ST-utbildning i
yrkesdermatologi och planerar ny sådan kurs i höst. Man är också delaktig
i årets kurs vid årsmötet. Nya medlemmar i gruppen är Eva Rånby, Luleå
och Ingegärd Anveden, Stockholm.
3. Gunilla Färm, sammankallande i arbetsgruppen för information, berättade
att vi nu fått en hemsida och där ligger nu policydokumentet för
intressegruppen, protokoll från föregående allmänna möte samt svensk
standardserie. Vi planerar att utse en redaktör för hemsidan, men ännu
finns ingen frivillig. Informationsgruppen fick vid workshopen i höstas i
uppdrag att ta fram gemensamma rådlappar vid kontaktallergiska
reaktioner. Vid allmänna mötet i samband med riksstämman redogjordes
för hur arbetet skulle gå till. Torkel Fischer har nu fått in förslag på
rådlappar för de första 15 ämnena i standardserien. Han har skickat ut
dessa för synpunkter till SKDG samt till utvalda intressenter. Ingen har
ännu haft tid att granska dessa ingående. Vi kom öv erens om att Torkel
skall tillfråga de som skrivit rådlapparna om det är ok att skicka ut dessa
till samtliga medlemmar i intressegruppen för synpunkter. Till sist
informerade Gunilla om att hon inte längre önskar ingå i arbetsgruppen för
information. Annegret Lautwein, Västervik och Pernilla Grinnemo,
Jänkäping är intresserade av att vara med i arbetsgruppen och vid
idégruppens internat i augusti kommer att diskuteras det vidare arbetet i
gruppen.
4. Magnus Lindberg, sammankallande i arbetsgruppen för epikutantestning,
rapporterade att man i den gruppen koncentrerar arbetet på den
workshop som man planerar varje höst. Nästa workshop blir den 11
oktober i Örebro. Den planerade rutinen när det gäller att hålla en aktuell
standardepikutantestserie visar sig inte hålla, eftersom Chemotechnique
Diagnostics inte kan byta lista med så kort varsel. Gruppen kommer därför
att se över rutinerna för att se hur man bäst skall kunna revidera
testlistan. Mallin Engfeldt, Malmö är ny medlem i gruppen.

5. Åke Svensson informerade om att det kommer att gå ut en fråga till
samtliga medlemmar i ESCD vem man vill se som svensk representant i
ESCD.
6. Åke S rapporterar vidare att ESCD har föreslagit att hålla 2012 års
möte i Malmö.
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