Intressegruppen för yrkes- och miljödermatologi
Protokoll från möte i samband med ”Yrkesträffen” i Malmö 080520
1. Åke Svensson hälsade alla välkomna till Intressegruppens möte.
2. Respektive arbetsgrupp redogjorde för sitt arbete
a. Arbetsgruppen för epikutantestning (Magnus Lindberg): inga nya
”heta” ämnen att föreslå till nästa års standardserie, men frågan
skall ytterligare diskuteras och belysas vid workshop 23/12 2008 i
Stockholm. Magnus Bruze rapportera att europeiska standardserien
harmoniserar bra med den svenska.
b. Arbetsgruppen för information (Gunilla Färm): 2 huvuduppdrag har
gruppen haft – att få till rådlappar vid kontaktallergi, som alla kan
få tillgång till och att skapa en hemsida. Intressegruppen har nu en
hemsida under PDF.nu där SSDV´s hemsida finns. Till redaktör för
Intressegruppens hemsida har utsetts Malin Frick Engfeldt (se
också nedan under punkt 3). Torkel Fischer har tillsammans med ett
antal intresserade yrkesdermatologer gjort ett jättefint arbete
och fått till rådlappar vid kontaktallergi, som kommer att läggas in
på hemsidan, för alla att hämta hem när man önskar. Diskussion om
en del av innhållet, bland annat om hur mycket som skall finnas om
allergen i föda. Det blir intressegruppens ansvar att se till att
dessa rådlappar hålls uppdaterade. Lapparna kan användas som
information till såväl patienter som testande doktorer. Inom
arbetsgruppen pågår också ett arbete med att göra en kortversion
med enklare information för ”den vanliga patienten”. Målet är att
dessa rådlappar skall finnas tillgänliga allra senast om ett år.
c. Arbetsgruppen för utbildning: Ingen representant för gruppen är
närvarande. Åke S rapporterar att man från gruppen önskar veta
om/vad intressegruppens medlemmar önskar av utbildningsinsatser
och om det finns någon som är villig att ordna något möte. I så fall
kan man ta kontakt med gruppens medlemmar.
3. Intressegruppens hemsida tas upp som särskild punkt. Diskussion om för
vem hemsidan är. I dagsläget är den till för oss som arbetar med frågorna
och inte för patienterna. Problem med att den ligger under PDF.nu då alla
intressegruppens medlemmar inte har tillgång till denna hemsida.
Arbetsgruppen för information och hemsidans redaktör får i uppdrag att
utreda om vi skall behålla systemet, men försöka utverka en ökad
tillgänglighet via Thor Bleeker eller om vi skall lägga sidan på en egen
plats, med länk till PDF.nu.
4. Åke S redovisar plan för verksamheten för 2008/2009:

Verksamhetens långsiktiga mål är att:
arbeta för ökad kvalitetsmedvetenhet bland alla som arbetar med Yrkes- och
miljödermatologi samt
verka för att alla ST-läkare i dermatologi får utbildning inom området Yrkes- och
miljödermatologi
Återkommande aktiviteter för att uppnå målen:
- Arbete bedrivs i arbetsgrupper, som avrapporterar till idégruppen (styrgruppen) för
Intressegruppen
- Årligen hålls en workshop, öppen för alla intresserade, där man dels processar
nästkommande års standard-epikutan-testserie, dels har föreläsningar och diskussion
kring ett specifikt, förbestämt ämne
- Allmänna möten hålls vid Yrkesträffarna två gånger per år, där arbetet inom
Intressegruppen diskuteras
Specifika Mål för 2008-2009
- att vi genomför en enkätundersökning angående epikutantestning i landet
- att vi har en fungerande hemsida
- att vi har uppdaterade nationella ”rådlappar” vid kontaktallergi, tillgängliga för alla
- att vi utreder förutsättningarna för att alla ST-läkare i dermatologi kan få en
utbildningsplats vid en yrkesdermatologisk enhet under 3 månader - någon gång under sin
utbildning
- att vi inför en ny rutin, som gör att ALLA, med tillgång till SSDV´s hemsida, får
information när det finns en ny standard-testserie

5. Val till SKDG. Intressegruppen har rätt att välja 2 personer till SKDG.
Marie-Louise Lind och Malin Frick Engfeldt väljs enhälligt.
6. Intressegruppens idégrupp (styrgrupp) har för närvarande 6 medlemmar.
Vi har beslutat att medlemmarna skall väljas på 2 år. Omval kan ske utan
begränsning. Valet skall ske vid Intressegruppens vårmöte. Hittills har
förslagen på medlemmar i idégruppen kommit från idégruppen själv, men vi
anser det är dags med en valberedning. Till valberedning till idégruppen
utses av deltagarna vid mötet: Erik Zimerson, Malmö, Michail Matura,
Stockholm (sammankallande) och Kirsten Törneby, Kristianstad
7. Birgitta Gruvberger och Gunilla Färm har valt att lämna idégruppen. Till
nya medlemmar efter dem väljs Malin Frick Engfeldt och Pernilla
Grinnemo.
8. Enkät angående epikutantestning. Michail Matura har sedan länge planerat
att skicka ut en sådan. Enkäten är nu klar och kommer att skickas ut till
klinikchefer och till privatpraktiserande dermatologer. Efter diskussion
enas om att den skall skickas ut från Michail själv och inte via Thor
Bleeker, och att adresslista bör kunna fås via sekreteraren i SSDV.
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