Minnesanteckning från SSAMD´s höstmöte Uppsala Akademiska sjukhus, Uppsala 131009
1. Åke Svensson öppnar mötet
2. Till sekreterare utses Marie‐Louise Lind
3. Tid o plats för kommande möten:
SSAMD´s höstmöte 2014: Borås 16‐17 oktober; kl 11.00 torsdag 16/10 – 14:00 fredag 17/10.
Tema textil, Propolis, besök på textilmuseum o museum för samtida konst (själva
musibesöket äger rum efter mötet fredagen den 17/10).
SSAMD´s vårmöte: Yrkesträff samt kontaktallergisymposium i samband med årsmötet i
Göteborg, 14/52014 maj.
SSADM´s höstmöte 2015: Örebro
4. Idégruppen
Alla uppmanas att framföra åsikter till idégruppen som kan processas i de olika
arbetsgrupperna/intressegrupperna. Idégruppen har 2 nya medlemmar sedan de valdes in i
Karlstad. Ytterligare ”föryngring” efterlyses.
5. Kvalitetssäkringsarbete
Idégruppen skall arbeta med att ta fram nationella riktlinjer för epikutantestning för
lapptestande kliniker. Förslag på kvalitetssäkring/certifiering av de olika klinikerna, liknande
det som redan finns i många länder som t ex Danmark, skall tas fram av SSAMD för att
processas av SSDV.
Intressegruppen skall bilda en arbetsgrupp på 4‐5 personer som skall arbeta med att ta fram
nationella riktlinjer för specialiteten arbetsdermatologi, och ta fram krav som bör ställas för
certifiering som t ex deltagande i SSAMD´s möten o workshop, utbildning för testande
personal och deltagande i det nationella kvalitetsregistret.
6. Arbetsgrupperna.
Epikutantestningsgruppen (Malin Engfeldt, Magnus Lindberg, Mihaly Matura, Cecilia
Svedman).
Mihaly Matura redogjorde för problemet att man måste begära dispens från
Läkemedelsverket för allt testmaterial som ej ingår i MEKO´s test då MEKOS test nu är klassat
som läkemedel för ”diagnos av kontaktallergi” enligt FASS. Enligt ett EU utlåtande är detta
emellertid en feltolkning, inte meningen att lapp‐testmaterial skall betraktas som läkemedel.
Lapp‐test material kan beställas från Chemotechnique och andra leverantörer som kemisk
produkt.
Informationsgruppen (Ander Boman, Malin Engfeldt, Bo Glas, Lina Hagvall, Kristina Ryberg).
Malin Engfeldt berättade om revideringsarbetet med rådlapparna för ämne nummer 9‐16 i
svensk basserie. Förslag skall diskuteras under workshopen den 10/10. På mötet
diskuterades om det behövs både en kort och lång version samt om rådlapparna borde
läggas ut på klinikernas hemsidor och vara tillgängliga elektroniskt för patienterna. Förslag
framfördes att man borde utföra en undersökning av vad patienterna önskar vad gäller
denna typ av information.
Handskgruppen
ML konkluderade att arbetsmiljösynen är den gemensamma nämnaren för alla gruppernas
arbete.
Beslut/Kommentar: ML inbjuder följande personer för ett startmöte utifrån diskussionerna
vid handskseminariet: Anders Boman, Magnus Bruze, Carola Lidén, Ola Bergendorff, Ann
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Pontén, Katja Hagström, Bo Glas. Även ML ingår i gruppen. SSAMD ger gruppen i uppdrag att
lägga spelplanen för hur de regionala och nationella intressena gynnas och drivs på bästa
sätt. ML föreslår ett endagsmöte finansierat av t ex SSDV eller Hudfonden.
Kvalitetsregistret
Åke Svensson redogjorde för resultaten från kvalitetsregistret från 2010‐2012. Genomgående
trend är att antalet positiva testavläsningar ökat under dessa år, anmärkningsvärt mycket för
ämnen som MCI/MI, krom, kobolt parfymmix t ex. dock uppstod frågan om det kan röra sig
om någon typ av metodfel i och med att en ökning ses för samtliga testsubstanser.
Hemsidan.
Malin Engfeldt informerade om att stadgarna för vårt sällskap (SSAMD) numera finns på
pdf.nu.
Yrkesrelaterad hudcancer.
Mihaly Matura tog upp att det nu finns ändringar i den internationella
sjukdomsklassifikationen, ICD, en del nya och en del borttagna koder samt ändringar i
kodtexten bl a., fr o m 1 januari 2015. En stor ändring blir införandet av kod för
arbetsrelaterad sjukdom.
Frågan om yrkesrelaterad hudcancer bör tas upp till diskussion. I Tyskland kan man få det
godkänt som arbetsskada. Förslag att inbjuda en föreläsare från Tyskland till något
kommande möte för att berätta om detta. Fråga kan ställas till Swen Malte John vem som
kan vara lämplig att bjuda in.
COST action TD 1206/EPOS
Mihaly Matura informerade om en COST action (TD 1206), ett EU‐stödd arbetsform som har
sina rötter i EPOS, European initiative for the Prevention of Occupational Skin diseases, ett
internationellt nätverk för yrkesdermatologi. Här ingår numera medlemmar från 26
europeiska länder, nu pågår arbetet i 5 arbetsgrupper. Den som är intresserad att arbeta
med frågor i de olika work package kan anmäla sig till Sveriges 2 fasta representanter; Carola
Lidén och Mihály Matura eller till de 2 suppleanter; Cecilia Svedman och Anneli Julander. Vid
godkänt bidrag till work package arbete kan man få bidrag för resa och uppehälle för att
deltaga i dessa gruppmöten. Carola ska ansöka om att Sverige skall delta EADV´s kampanj
Healthy Skin, som man läsa mer om på deras hemsida.
Mötet avslutas

Vid datorn:
Marie‐Louise Lind

