Minnesanteckningar från intressegruppens årliga workshop om
lapptestning den 27 oktober 2011
Vid pennan: Anna Ohlén, Mihaly Matura

Mötet hölls i Welandersalen, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Under förmiddagen ägnades åt aktuella frågor kring fotolapptestning och behovet av en ny
svensk fotolapptest diskuterades. Powerpoint presentationen av föredragshållaren läggs upp
tillsammans med denna anteckning på hemsidan.
Några punkter som togs upp:
 På SKDG:s hemsida står det fel namn på nr. 12 isoamyl-p-methoxycinnamate (det står
nämligen benzoate istället av cinnamate). Arbetsgruppen ser till att detta rättas till.
 Vi bör använda INCI-namn (och även CAS nummer) till våra testade solskyddsmedel
 Det finns en bra sammanställning skriven av Berit Berne och Monica Tammela på
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: Aktuellt om säkerhetskrav på solskyddsmedel.
(sida 17-23 inom denna länk:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/20
10/SSM-Rapport-2010-13.pdf )
 Vi har bättre kunskap om vilka solskyddsmedel som används i solskyddsprodukter
jämfört med kosmetika. Läkemedelsverket har tyvärr ingen information om vilka
solskyddsmedel som används nuförtiden. Mer kunskap om vad svenska
solskyddsmedel innehåller behövs.
 Testavläsning – vilka dagar är ideella?
 Diskussion om att ta bort 4-Methyl benzylidene camphor och Eusolex 6007 pga
östrogeneffekter.
 Skall vi lapptesta med alla 27 tillåtna solskyddsmedel inom EU?
På mötet bestämdes att:
 Behålla nuvarande testserie (13 solskyddsfilter + ketoprofen) och implementera
att alla använder samma serie (och inte den gamla Scandinavian Photopatch test
series)
 Uppdatera testproceduren, vilka avläsningsdagar som bör användas
 INCI-namn och CAS-nr ska användas
Förslag på projekt:
 Kartlägga solskyddsmedel
 Kartlägga solskyddsmedel i kosmetika
Det diskuterades att skicka alla testprotokoll från fotolapptester till en person för statistik.
Den serie som ligger på hemsidan gäller från 1 jan 2012. Arbetsgruppen ansvarar-testämnen,
testprocedur.
Eftermiddagens arbete började med frågor kring relevansbedömning. Torkel Fisher och Misi
Matura berättade om vilka principer som styr vårt arbete då vi bestämmer relevans av ett
testresultat. Oftast tänker vi på relevansen av ett positivt resultat, men vi måste tänka även på
tveksamma reaktioner och till och med på negativa testsvar. En sammanfattning läggs upp
tillsammans med denna anteckning på hemsidan.
Följande punkter diskuterades i efterföljande diskussionen:










Man kan få hjälp av elektroniska journalsystem för att stimulera relevansbedömning
genom att uppge ordet som ”obligat sökord”. Utan att fylla i detta sökord kan man inte
signera en journalanteckning.
Vi skulle kunna dela upp ”aktuell” relevans till aktuell bevisad och aktuell sannolik
relevans.
Flare up reaktioner i ett tidigare eksem (eller för den delen även flare up av en tidigare
lapptestreaktion) kan tolkas som en del i bevisningen kring relevansen av en reaktion.
Intressegruppen kan utarbeta en checklista för vad kravet är för
o Bevisad aktuell relevans
o Sannolik aktuell relevans
o (möjlig aktuell relevans)
o Tidigare relevans
För ett sådant komplex eksem som handeksem blir vissa kriterier
mycket svåra att bestämma.
Vi kan utföra studier för att validera frågor/kriterier för relevansbedömning
Relevansbedömning måste som en viktig del ingå i SK-, ST-kursen i yrkes- och
miljödermatologi
Inte bara positiva men tveksamma reaktioner måste relevansbedömas.

Efter dessa punkter bestämde vi över innehållet av basserien 2012. Enligt beslutet blir 2012
års basserie oförändrad jämfört med 2011. Magnus Lindberg meddelar Chemotechnique om
detta. Beslutet läggs även upp på hemsidan.
Vi diskuterade även 2012 års workshop, vilka möjliga frågor som kan tas upp, samt lokal och
tid. Enligt beslutet (delvis efter mötet) blir nästa års workshop i Malmö, torsdagen den 11
oktober. Vi tänker gå vidare med att diskutera aktualiteten och innehållet av de vanligaste
lapptestserier. Nästa års diskussion handlar om kosmetikaserien. (Även dentalserie kom upp
som möjlig serie. Specifika frågor såsom tester med nagellack och dess allergena ingredienser
önskas, även analysmetoder såsom kromotropsyrametoden önskas för diskussion.) Ett annat
större tema som önskas för genomgång är användningen och behovet av ett nationellt
teststatistik-/databasprogram.

