Årsmöte för Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi 120508, Umeå.
15 pers närvarande.
1. Ordförande Åke Svensson öppnar mötet.
2. Lina Hagvall utses till sekreterare.
3. Diskussion och omröstning om namnbyte. 5 förslag hade inkommit sedan tidigare (A-E),
och under mötet presenterades ytterligare två (F,G) av Ann Pontén. Det engelska namnet är
Swedish Society for occupational and environmental dermatology (SSOED) och de två nya
förslagen tyckte många var mer lika det engelska namnet.
A Sällskapet för arbets- och miljödermatologi i Serige (SAMS alt SAMDS)
B Sällskapet för yrkes- och miljödermatologi i Serige (SYMS alt SYMDS)
C Svensk förening för yrkes- och miljödermatologi (SGYM alt SFYMD)
D Svensk förening för arbets- och miljödermatologi (SFAM alt SFAMD)
E Intressegruppen för yrkes- och miljödermatologi (IYMD)
F Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD)
G Svenska sällskapet för yrkes- och miljödermatologi (SSYMD)
För att bena upp det hela röstades om namnet i delar.
I omröstning om vi ska heta arbets- och miljödermatologi eller yrkes- och miljödermatologi
fick arbets- och miljödermatologi majoritet.
I omröstning om vi ska heta förening eller sällskap fick sällskap majoritet. Kvarvarande
förslag blev då A och F. I omröstning mellan dessa två fick F majoritet.
4. Uppdatering av rådlappar. Malin Engfeldt informerade: Informationsgruppen består av
Anders Bohman, Malin Engfeldt, Bo Glas, Lina Hagvall och Kristina Ryberg. 8 ämnen per år
revideras, förslag till nya rådlappar presenteras på workshopen i oktober årligen. Den slutliga
versionen presenteras i samband med yrkesträffen i maj. Det diskuterades vad som ska ingå i
lång och kort version och ett förslag om en tredje version för läkare lades fram. Vi behåller
två versioner så länge eftersom det blir ett stort merarbete att utforma ytterligare en version
för alla ämnen.
5. Åke Svensson presenterade verksamhetsplanen för året enl tidigare utskick, och närvarande
tyckte den var bra. Det diskuterades hur man kan få med fler presentationer till mötena, och
det framhölls att det bör vara inriktning på kliniskt inriktade projekt och att mötet är
informellt. Patientfall och ”work in progress” är välkommet samt olösta problem, som kan
diskuteras gemensamt.
6. Genomgång av stadgarna. Stadgarna presenterades och följande ändringar föreslogs:
Efter namnbytet bör yrkes- och miljödermatologi ändras till arbets- och miljödermatologi
genomgående.
Under punkt 2, ändamål, diskuterades om vi eller fotodermatitgruppen ska jobba med
fotolapptestet? Ett samarbete vore bäst.
Under punkt 2, ändamål, del 5 bör ”årligen…omarbeta testerier …” ändras till ”årligen…
eventuellt omarbeta testerier” eftersom alla serier samt testmetodiken inte kan omarbetas varje
år.
Punkt 3, medlemskap. Det diskuterades vilka som egentligen får vara medlemmar. Får
industrirepresentanter vara med? Sällskapet riktar sig främst till personer som arbetar med

klinisk verksamhet, men man vill inte utestänga personer som främst arbetar med forskning.
Förslag på tillägg:
”Medlem kan man bli genom att anmäla sig till sammankallande i informationsgruppen”.
Punkt 4, organisationsform: det föreslogs att beslutsprotokoll räcker.
5. Verksamhetsberättelse för 2011-2012 inlämnad til lSSDV. Utbildningsgruppen är lagd på is
eftersom den inte behövs just nu. Frågan om lokala arrangörer av Yrkesträffen kan få stöd av
utbildningsgruppen vidarebefodras till idégruppen.
6. Omval: Johanna Bråred Christensson och Malin Engfeldt valdes om till idégruppen. Mihaly
Matura, Kirsten Thorneby Andersson och Lina Hagvall valdes om till valberedningen.
7. Övriga frågor.
1. Magnus Lindberg informerar från SKDG om diskussioner kring basserien:
Toluensulfonamidformaldehydharts som finns i nagellack och lyral ger nästan inga reaktioner
och kan förmodligen plockas bort. Koncentrationen av formaldehyd kan komma att höjas.
Inga nya ämnen är på gång att inkluderas så det kan komma att bli luckor. Diskussion
fortsätter. Kriterier för att ta in ett ämne i svensk basserie är att svenska studier är gjorda kring
ämnet med ett betydande patientantal och att ämnet är kommersiellt tillgängligt.
2. Misi lyfte frågan om testmetodik vid test med formaldehyd. Den högre koncentrationen
fungerar bra vid pipettering, men med dropptekniken finns risk för irritationsreaktioner. Inom
vårt område finns endast rekommendationer kring diagnostiken, medan man inom många
andra områden har riktlinjer som måste följas. SSAMD borde verka för införande av riktlinjer
för lapptestning: två avläsningar, pipettering av lösningar osv.
Testpersonal som gått kurs i Malmö har undrat om inte Chemtechnique kan ta in pipetter i sitt
sortiment. Deras flaskor för testberedningar i lösning är idag utformade för att droppa ur och
de kan ej pipetteras ur.
3. Nästa år, 130313 planeras en heldag om handskmaterial och handskproblematik i Örebro.
4. Höstens workshop i lapptestning 121011, kommer att handla om kosmetikaserien, kemiska
analyser vid relevansbedömning samt standardisering av testning. Alla välkomnas att skicka
in resultat, tex testresultat med kosmetikaserien eller intressanta fall för diskussion!
5. Styrgruppen har fått i uppgift att ordna med en trevlig tillställning vid 10-årsjubileeet 2014.
6. I höst behöver 2 representanter utses/väljas om till SKDG. Alla uppmanas fundera på
förslag. Dessa representanter bör berätta för föreningen om SKDGs arbete under höstmötet.
7. Idéer på hur sällskapet kan få in pengar efterlyses.
8. Mötet avslutas.
Vid tangentbordet
Lina Hagvall

