Protokoll från Allmänna mötet för Intressegruppen för Yrkes- och miljödermatologi
090527 i Eskilstuna.
1. Åke Svensson, sammankallande för Intressegruppens idégrupp hälsade välkomna.
2. Utdelning av Intressegruppens verksamhetsplan och kort diskussion utifrån denna.
Mihail Matura anmäler att kurs i yrkes- och miljödermatologi anordnas av Enheten för
Yrkes- och miljödermatologi, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet i
Stockholm vecka 47.
3. Dr Ingegärd Anveden informerar om att, i Intressegruppens regi, har hon och Dr
Kristoffer Thorslund, hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna utarbetat
en enkät angående användning av Toctino, den nya retinoiden för behandling av
handeksem. Enkätsvaren kommer att samlas in på Yrkeshudmottagningen,
Samhällsmedicinska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Tanken
är att vi skall få en kvalitetsuppföljning och lära oss mer om detta läkemedel, som bara
finns på licens. Enkäten kommer att skickas ut till alla hudmottagningar tillsammans
med ett informativt brev till läkaren och en patientinformation om enkäten. Enkät och
information kommer också att finnas på SSDV´s hemsida.
4. Val av Idégrupp. Pernilla Grinnemo har valt att hoppa av sitt engagemang i
idégruppen i förtid. På förslag från Mihail Matura (ordförande i valberedningen)
valdes i stället Johanna Bråred Christenssen, Sahlgenska Universitetssjukhuset för en
period av 2 år. Omval skedde av Berndt Stenberg, Magnus Lindberg, Marléne
Isaksson och Åke Svensson (2 år). Malin Engfeldt valdes in förra året och sitter kvar
ytterligare ett år i idégruppen.
5. Hur skall vi ha våra möten i framtiden? Kort diskussion. De flesta förefaller ense om
att möten 2 gånger om året i samband med Riksstämma och Årsmötet i ett forum där
alla har möjlighet att ta upp både små och stora problem på ett informellt sätt, men där
det också kan finnas plats för vetenskapliga föredrag vore önskvärt. Åke Svensson
återkommer med en enkät till alla i intressegruppen för att samla in synpunkter.
6. Det har kommit en förfrågan från apoteket om metylklorisotiazolinon och
metylisotiazolinon (Kathon CG) i så kallade rinse-off produkter. Mötet beslöt att be
Birgitta Gruvberger och Magnus Bruze att fundera vidare och svara på frågan.
7. Magnus Bruze informerar:
a. att beslut tagits om att mobiltelefoner skall omfattas av EU´s nickeldirektiv.
b. antimögelmedlet dimetylfumarat, som funnits bland annat i kinesiska soffor,
kommer att förbjudas inom EU från och med 1 juli 2009.
c. 2012 står Malmö som värd för ESCD´s kongress.
8. Åke Svensson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
9. Nästa allmänna möte i samband med Riksstämman i år i Stockholm.
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