Minnesanteckning från Intressegruppens möte I Braås 110426
Mötet leds av Åke Svensson.
1. Intressegruppens workshop hösten 2011 planeras till 27/10 2011 vid KI, Stockholm. Fotolapptest
samt relevansbedömning kommer att stå i fokus.
2. Marléne Isakssons presentation om växter som hölls vid workshop i Umeå oktober 2010
kommer att läggas ut på Intressegruppens hemsida i PDF.nu.
3. Omval av Idégruppens medlemmar Åke Svensson, Marléne Isaksson, Berndt Stenberg och
Magnus Lindberg för ny arbetsperiod (2 år). Valberedningen för Idégruppens medlemmar består
av Kirsten Thörneby-Andersson och Lina Hagvall, sammankallande Mihály Matura.
4. Diskussion kring namnbyte enl mail som gått ut innan mötet: ”Intressegruppen” speglar inte den
verksamhet gruppen har och kan göra det svårare att motivera deltagande hos t ex chefer.
Gruppen utgör egentligen den svenska motsvarigheten till European Society of Contact
Dermatitis (ESCD). Omröstning gjordes: övervikt för namnbyte men många upplever inte
problem med dagens nomenklatur och kan tänka sig att behålla dagens namn. Mötesdeltagarna
enades om att idégruppen bereder frågan och att förslag avseende eventuell namnändring
därefter tas upp på kommande årsmöte i Umeå.
a. Namn som diskuterades: Sällskapet för yrkes-/arbets -och miljödermatologi i Sverige;
Intressesällskapet/-föreningen för yrkes-/arbets -och miljödermatologi; Svensk Förening för
Yrkes- och Miljödermatologi (SFYM).
5. Problem med handskar efter byte från vinyl till t ex nitril har rapporterats från stora delar av
landet. Allergi, irritation men även andra egenskaper är problematiska, bl a har ortopedkliniker
slutat använda polyisoprenhandskar pga svårt med sterilitet under operationer. Viktigt
undersöka olika handskars egenskaper, bl a mekaniskt skydd resp kemiskt skydd förutom ur
allergihänseende. Ett nätverk för arbete med handskar inom intressegruppen har bildats: Ola
Bergendorff, Ingegerd Anveden Berglind, Ann Pontén och Anders Boman arbetar med detta. Om
man vill vara med kan man anmäla sig till anders.boman@ki.se.
6. Toctinobehandlade patienter bör läggas in i register under ”läkemedel” i PDF.nu. Alla förskrivna
patienter registreras inte i dagsläget.
7. Kommande möten: Intressegruppens workshop hösten 2011 planeras till 27/10 2011 vid KI,
Stockholm. Intressegruppen möte 30/11, Stockholm.
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