Minnesanteckning från Sällskapets för Arbets‐ och
miljödermatologis möte, Södersjukhuset, Stockholm 121128
1. Åke Svensson öppnade mötet.
2. Fler medlemmar: Åke Svensson propagerade för att vi alla bör verka för att sprida information
om SSAMD så att vi får fler medlemmar. Malin Engfeldt berätatde hur man t ex vid den senaste
SK‐kursen informerade deltagarna om hur man blir medlem.
3. Utskicksproblem: Åke påtalade att det verkar ha blivit problem med utskicket av programmet
för dagen. Det verkar som det varit någon typ av teknikfel eftersom Anders Boman skickat iväg
programmet och vissa på sändlistan fått det men ej alla. Åka uppmanade dem som drabbats att
undersöka om problemet eventuellt låg i brandväggar etc på enskilda arbetsplatser.
4. Arbetsgrupp för information:
a. Hemsidan: Enligt information skall SSDVs sidor inte längre vara lösenordsskyddade per
automatik utan man måste aktivt begära att de sidor man ej vill skall vara offentliga skall
lösenordsskyddas.
Förslag/åtgärd: Församlingen enades om att sidan med minnesanteckningar från
mötena samt sidan med Handouts från föredrag skall lösenordsskyddas. Om någon
föredragshållare vill att hans/hennes budskap skall spridas till allmänheten får den ta
kontakt med hemsideansvarig (i dagsläget Malin Engfeldt).
b. Rådlappar: Reviderade rådlappar (både kort‐ och långversion) för de 8 första ämnena i
basserien finns nu på hemsidan. I samband med SSAMDs möte i Karlsstad i vår kommer
de 8 ämnen som skall revideras 2013 att presenteras.
5. Arbetsgrupp epikutantestning:
a. Basserie 2013: Misi meddelade att man vid årets workshop beslutat att basserien är
oförändrad 2013‐ Chemotechnique har meddelats. Misi flaggade dock för att det
kommer att bli aktuellt med ändringar från och med 2014.
b. Svenskt kvalitetsregister för epikutantest: Då Magnus Lindberg fått förhinder i sista
minuten kunde inte resultatet från kvalitetsregistret redovisas. Åke framförde dock, på
Magnus vägnar, att man är klar med inmatningen av 2010 och 2011 samt ligger i bra fas
med 2012. Dessutom finns det en mindre summa projektpengar som har använts till
kostnaderna för inmatning.
c. Workshop: Misi påtalade att de senaste årens workshops tagit upp intressanta och
relevanta frågor men att uppföljningen av dessa är dålig. Hur kan vi entusiasmera
medlemmarna till aktivt deltagande och förändringsarbete av de frågor som väcks på
workshopen? Vidare meddelade han att nästa års workshop kommer att vara i Uppsala.
6. Styrgruppen (idégruppen):
a. Många har suttit länge i gruppen. Nu har Berndt Stenberg och Marléne Isaksson beslutat
sig för att avgå i samband med årsmötet i maj nästa år. Åke gav valberedningen i uppdrag
att hitta två nya kandidater.
b. Gruppen vill bland annat kartlägga kuratorns roll på olika kliniker. Detta skall göras till
gruppens sammanträde i februari.
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7. Rapport från handskgruppen
a. Anders Boman informerade om handskmötet i Örebro den 13/3. Vidare framfördes att
Stockholms län just avslutat en upphandling av handskar – samma sort som vanligt
kommer att köpas in.
b. En tysk sammanställning från IVDK visar att ingen förändring i handskproblematiken (de
har dock endast tittat på några specifika gummikemikalier så det finns risk för ett
mörkertal). Misi meddelade att i Stockholm upplever man att fler fått problem med
handskar. Katja Hagström förmedlade att man i Örebro på sistone haft tre patienter
med konstaterad allergi för op‐handskar samt att ytterligare fyra patienter är på ingång.
c. Handskstandardiseringsgruppen inom EU kan komma att få finansiella problem.
8. Resursgruppen till stöd för arrangemang av Yrkesträffar
Gruppen har inte fått någon förfrågan inför Karlstadsmötet. Katja Hagström meddelar att
Örebro är Karlstad behjälpliga och att ingen hjälp behövs denna gång. Henrietta Passlov utsågs
till sammankallande i gruppen.
9. Åke Svensson redovisade SSAMDs specifika mål för 2013 vilket kortfattat kan sammanfattas som
i) Upprätthålla kvalitetsregister samt redovisa föregående års testresultat; ii)
Utbildningscurriculum; iii) Checklista för ST‐läkar samt iv) ackreditering i testning genom
utbildning. Han redovisade även vissa förslag till småändringar i stadgarna vilka accepterade av
mötesdeltagarna. För att de formellt ska gälla ska de också accepteras av årsmötet i maj.
Stadgarna kommer att läggas upp på hemsidan.
10. Nationella Riktlinjer: Hur man kan upprätta nationella riktlinjer för epikutantestning, främst
med avseende på 2 testavläsningar. Marléne menade att man skulle kunna gå via den
organisation som kommer att efterträda dagens SPUR och få dem att säga att två
testavläsningar är ett krav för att man skall få utbilda ST‐läkare. Misi påtalade att ett alternativ
är att gå via socialstyrelsen men instämde med marléne att det antagligen var bättre att gå via
ST‐läkarutbildningen. Magnus Bruze föreslog att styrgruppen tillskriver SSDV och ger dem i
uppdrag att sätta riktlinjer för vilja krav som ställs på lapptestande kliniker.
11. Basdokumentet (Marléne, Misi): SSAMD har gett i uppdrag till Svenska Kontaktdermatitgruppen
att skriva ett dokument om Yrkes‐ och miljödermatologi i Sverige. Detta kommer med största
sannolikhet att vara klart och publicerat i pdf‐version till årsmötet i maj. En kortvariant kommer
med största sannolikhet att tryckas upp som folder.
12. Registreringssystem (Misi): I samband med mötet i Umeå i våras träffades representanter från
universitetsklinikerna och diskuterade ett gemensamt registreringssystem för lapptester. Misi
skall tillskriva verksamhetscheferna och undra om intresse finns för ett gemensamt system.
13. Höstens talare: Misi efterlyste förslag på talare till höstens möte. Joris Muris var ett förslag som
nämndes.
14. Mötet avslutas.

Vid datorn: Malin Engfeldt
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