Protokoll från allmänna mötet för Intressegruppen för Yrkes- och
miljödermatologi vid yrkesträffen i Göteborg 10 12 01
1. Berndt Stenberg från intressegruppens idégrupp hälsade alla välkomna till mötet. Det
leddes av Berndt, Mihály Matura och Johanna Bråred-Christensson. Övriga medlemmar
i idégruppen, Malin Engfeldt, Marléne Isaksson, Åke Svensson och Magnus Lindberg,
kunde tyvärr inte delta.
2. Berndt redovisade verksamhetsplanen för Intressegruppen.
Långsiktiga, övergripande mål:
Arbeta för ökad kompetens och kvalitetsmedvetenhet bland alla som arbetar med yrkesoch miljödermatologi. Stimulera till ökat teamarbete mellan alla personalkategorier.
Verka för att alla ST-läkare i dermatologi får utbildning inom området Yrkes- och
miljödermatologi. I samarbete med SKDG utveckla rutiner för lapptestning.
Återkommande aktiviteter för att uppnå målen:
– arbete bedrivs i arbetsgrupper, som avrapporterar till idégruppen inför
Intressegruppens möten
– årligen hålls en workshop, öppen för alla intresserade, där man dels diskuterar
nästkommande års basserie, dels har föreläsningar och diskussion kring ett specifikt,
förbestämt ämne
– allmänna möten, där arbetet inom Intressegruppen diskuteras, hålls vid Yrkesträffarna
två gånger per år.
Specifika mål:
– att verka för att samtliga testande kliniker ska vara representerade vid den workshop
som genomförs 1 gång/år. På sikt troligen ett krav för att kliniken ska ha rätt att
lapptesta. I framtiden kan det också bli aktuellt med ackreditering av mottagningar med
testverksamhet
– att verka för att deltagande i workshop och aktivt deltagande i intressegruppens
arbete skall ses som tjänsteärende. Ev. namnbyte från Intressegrupp till sektion inom
SSDV för att poängtera verksamheten status. För namnbyte krävs beslut via SSDV
– att ha en fungerande hemsida med lättillgänglig information
– att ha uppdaterade nationella ”rådlappar” vid kontaktallergi, tillgängliga för alla
– att synliggöra och värna om kuratorns roll i teamet. Kuratorns arbete har förändrats,
nu mindre arbete mot arbetsgivarna, mer arbete med stöd för patienten och mot
Försäkringskassan, anpassning till förändringar i Socialförsäkringen.
3. Arbetsgruppernas verksamhet under året:
a. Arbetsgruppen för epikutantestning (Magnus Lindberg sammankallande): Vid
workshopen i Umeå i oktober beslutades att etylendiamin dihydroklorid utgår ur
basserien 2011, fenolformaldehydharts (PFR2) läggs till. Chemotechnique är
informerade, kan leverera före 1 januari. Marléne Isaksson kompletterar med rådlapp
ang. PFR2. Aktuell basserie och motsvarande rådlappar ska finnas på hemsidan. Beslut
om nya kandidater till basserien 2012 bör lämnas i god tid innan nästa workshop i
Stockholm 27 oktober 2011. På årets workshop diskuterades också test med växter,
träämnen och testning av gravida. Hur påverkas lapptestresultat av den immunologiska
tolerans som ses under graviditet? Kan bli aktuellt att komplettera anamnesen i

testprotokollen till kvalitetsregistret med sista mens, ev. graviditet, p-piller (inkl. vilket
preparat) för att kunna studera detta närmare. Vid workshopen 2011 kommer fokus att
ligga på fotoepikutantestning.
b. Arbetsgruppen för information (Malin Engfeldt sammankallande): Intressegruppen har
nu en välfungerande hemsida under PDF.nu. Den sköts av Malin. Planeras
komplettering med en flik för ST-läkare och en för kuratorer samt uppdatering av
aktuella möten.
Oklart hur ofta rådlapparna behöver uppdateras. Kontakta Malin om någon av lapparna
verkar inaktuell!
c. Arbetsgruppen för utbildning (Marléne Isaksson sammankallande): 2 timmars
utbildning genomfördes vid EADV i Göteborg i oktober. 26 april 2011 planeras i
anslutning till SSDV:s årsmöte i Växjö en heldags yrkesträff med arbetsplatsbesök på
fm, möte på em. 2012 och 2013 planeras SK-kurser inom yrkes- och miljödermatologi i
Malmö.
Övriga aktuella kurser: NIVA-kurs i yrkesdermatologi, Visby 9-13 maj 2011;
Experimental Contact Dermatitis Research Group (ECDRG) möte, Göteborg 9-11 juni
2011.
4. Val till SKDG. Intressegruppen har rätt att välja 2 representanter till SKDG. Kristina
Ryberg har blivit invald på 2 år som ersättare för Malin Engfeldt då Malin har blivit
permanent medlem i gruppen. Marie-Louise Lind som suttit 2 år omvaldes enhälligt för
ytterligare en 2-årsperiod.
5. European Society of Contact Dermatitis (ESCD) – Marléne Isaksson representant
från Sverige. Har suttit i 2 år, är omvald för ytterligare 2 år, Mihály ersättare. An
Gossens ESCD:s president kommande 2 åren sedan mötet i Strasbourg i september,
Margarida Gonçalo är kommande president från nästa möte som hålls i Malmö 13-16
juni 2012. Barcelona är värd 2014.
Medlemsavgiften dyr, ca 250 €/år (2010), största kostnaden är tidskriften. WileyBlackwell äger tidskriften, svårt komma loss från avtal med förlaget.
Har diskuterats namnbyte på sällskapet, ev. till European Society of Cutaneous Allergy.
6. Kvalitetsregister:
Epikutantestregistret – Testresultat från basserien insamlat sedan 2006. Än så länge
insamling av papperskopior men dataprogram under utveckling. Troligen kommer en
avgift att tas ut från deltagande kliniker. Magnus Lindberg ansvarar för registret.
Toctino® – 157 licenser beviljade tom 9 september. Ingegärd Anveden Berglind och
Kristofer Thorslund från kvalitetsregistret var ej närvarande. Poängterades vikten av att
sända in rapporter (se PDF:s hemsida under fliken Läkemedel).
7. Namnregistret för Intressegruppen: Anders Boman håller i listan. Ny medlem eller
ändrad adress? Sänd mail till Anders.Boman@ki.se.
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Kristina Ryberg

