Intresseföreningen för Yrkes‐ och miljödermatologi, KI 111130
1. Åke Svensson öppnar mötet
2. Arbetsgrupp för information: Malin Engfeldt visar hemsida PDF.nu: SSDV Intressegruppen
för Yrkes‐ och miljödermatologi. Visar:
a. Arbetsgrupper
b. Minnesanteckningar workshop och möten
c. Handouts från föreläsningar
d. Rådlappar: Lång och kortversion.
Förslag/åtgärd: Skall uppdateras, förslag till mötet i maj hur detta skall gå till. Misi: skall
den som skrev uppdatera sin info? Vem skrev om vad?
e. Kommande möten
f. Förslag/åtgärd: Misi: skicka ut meddelande via Ander Boman när nya saker läggs in inom
Intresseföreningens hemsida.
3. Arbetsgrupp för utbildning: skall den läggas ner? Men personer vill delta i utbildningsfrågor:
hitta ny konstellation där gruppen är stödgrupp till t ex lokala arrangörer vid möten: årsmötet
och/eller yrkesträffen.
Förslag/åtgärd: Marlene sammankallande: tar diskussion med medlemmar.
4. Arbetsgrupp epikutantestning och kvalitetsregister (Magnus Lindberg):
a. vid workshop nästa år basserien oförändrat. Ev flera ändringar framöver. Photopatch
diskuterades vid workshop. Berit Berne skriver ihop rekommendationer för Svensk
photopatchserie, läggs på hemsidan.
b. Svenskt kvalitetsregister för epikutantest. Samlar idag info: basserie, ålder, kön
registreras. 2011, 2012 papperskopior, sedan webapplikation. Webapplikation finns
men dyr att sjösätta. Magnus presenterar data från 2008‐2009. Ämnen väl under 1%
frekvens: kan prövas för att vara med i basserien. Dokument för hur bedöma om ett
ämne skall tas bort ur basserie håller på att tas fram.
Förslag/åtgärd: Ann Pontén: Viktigt att inte ha ett könsdiskriminerande borttagande.
2012 erbjuda alla kliniker att vara med. Kostnad fördelas på deltagande kliniker.
Registreringssystem som utvecklas behöver kunna generera data. Bytt sammankallande
i gruppen: Misi Matura.
5. Vid alla möten: socialförsäkringsfrågor skall stå på programmet.
6. Hur länge kan man sitta i idégruppen? Man väljs på 2 år. Ett år att fundera: omval om ett år.
SKDG: man väljs in tills man väljer att sluta. SSDV max 8 år inom tjänst.
a. Synpunkter: Gunilla Färm: viktigt att byta, viktigt att få in yngre, samtidigt viktigt med
kontinuitet. Kan vara bra man tvingas till att leta folk. Misi Matura: Inte många som
anmäler sig till att arbeta frivilligt. Inte beslutsfattande organ där längden av tjänst
påverkar beslut.
7. Rapport från handskgruppen (Ola Bergendorff): Mailgrupp mha Anders Boman. Får frågor, t ex:
om allergen är problem, vad väljer man då? Ola B, Nils Hamnerius, Ingegärd Anveden Berglind,
Ann Pontén, Lina Hagvall, Anders Boman.
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Förslag/åtgärd: Gruppen läggs upp på hemsidan så man kan maila vid frågor. Generellt: sätta ut
mailadresser. Magnus Lindberg: Workshop i dermatologi med inköpare? Göra samordnat action
inför tex upphandling i sjukvården eftersom problemet finns på alla ställen: arbetsgruppen
kontaktar Magnus Lindberg för att jobba vidare.
Halvdags föreläsningar i anslutning till årsmötet, utbildning i regi av Intresseföreningen: 4
lektionstimmar. Skall stämma in i ST curriculum för att ST skall få åka. Vad är viktigast att
förmedla? Förslag:
a. Hur tänker man när man testar?
b. Info om huvudallergen i basserien
c. Relevansbedömning: central del av bedömning
d. Sammanfatta guidelines för handeksem (Åke)
e. Socialmedicinska aspekter på YMD
f. Åtgärder
g. Testavläsningar
h. Handskar
i. Hur skriva intyg? Till sjukskrivning, till arbetsskador, till arbetsförmedlingen, för livränta
(tillkom efter presentation socialförsäkringsfrågor)
Förslag för arbetsplatsbesök i Umeå: Berndt vill ha feedback.
a. Volvo hytter, lackering? Skogsmaskiner?
b. Near infrared (NIR) (Umeå universitet) på huden, hur fungerar detta? Används på ”allt”,
rör? Skilja melanom från annat? Skilja allergi vs irritation? Stöd för detta.
Namnbyte: Åke presenterar förslag till alternativa namn. Ett alternativ på engelskt namn. Ta in
nya förslag till 15 mars 2012. Sedan utskick: inför omröstning. Elektronisk omröstning: adress
kommer att anges, samt röstning vid årsmötet.
a. Sällskapet för Arbets‐ och miljödermatologi i Sverige (SAMS)
b. Sällskapet för Yrkes‐ och miljödermatologi i Sverige (SYMS)
c. Svensk förening för Yrkes‐ och miljödermatologi (SFYM)
d. Svensk förening för Arbets‐ och miljödermatologi (SFAM)
e. Intressegruppen för Yrkes‐ och miljödermatologi
f. Swedish Society of Occupational and Environmental Dermatology
Mötet avslutas.

Vid datorn: Johanna Bråred Christensson
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