Minnesanteckningar SSAMDs möte i Skövde 2015‐05‐05

1. Åke Svensson öppnar mötet
2. Martin Mowitz utses till mötets sekreterare
3. Verksamhetsberättelse
Åke Svensson (ÅS) inleder med att berätta att SSAMDs verksamhetsberättelse finns tillgänglig
på SSAMDs hemsida. Redogör för SSAMDs uppgift och mål.
4. Diagnoskoder
Frågan om diagnoskoder har diskuterats i idégruppen och ÅS uppmanar alla att använda
diagnoskoden Z910.W (Kontaktallergi). Diskussion om hur denna diagnoskod kan kombineras
med andra koder, tex för handeksem. Epikutantestgruppen får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur detta kan hanteras på ett enhetligt vis på de olika klinikerna. Yrkeskoder
diskuteras höstmöte.
5. Avsatt tid för olika yrkeskategorier vid yrkesträffar
ÅS lyfter frågan om det finns intresse/behov av att olika yrkesgrupper träffas separat i
anslutning till Yrkesträffarna. Magnus Lindberg (ML) meddelar att man avsatt tid för detta i
samband med höstens yrkesträff/workshop i Örebro 21‐22/10.
6. Testserier
SSAMD arbetar med klinisk lapptestning, medan Svenska kontaktdermatitgruppens (SKDG)
fokus ligger på forskningsinriktad testning. SSAMD utarbetar den svenska basserien, men det
finns flera testserier som testas frekvent på många håll i landet, t ex kosmetikaserie,
akrylatserie, steroidserie och olje‐ och kylvätskeserie. Även för dessa serier skulle det vara
önskvärt med en gemensam uppsättning av ämnen som bör ingå vid testning på svenska
kliniker. SSAMD har därför bett SKDG att inledningsvis ta fram ett förslag på en gemensam
svensk kosmetikaserie. Mihály Matura (MM) berättar att det på europeisk nivå finns ett
förslag på en frisörserie.
7. Socialförsäkringsfrågor
Socialförsäkringsfrågor ska vara med som en punkt på SSAMDs möte. I samband med
förmiddagens föredrag redogjorde MM för statistik och lagstiftning gällande
arbetsskadeanmälningar. Kuratorerna har här en viktig roll. Gunnar Nyman (GN) pekade på
möjligheten att SSAMD som grupp kan vända sig till huvudmän i fall då behov av
kuratorsverksamet ifrågasätts. MM påminde om basdokumentet om yrkesdermatologi och
att man i detta betonar vikten av kuratorernas arbete. Basdokumentet finns tillgängligt både
i sin fulla form och i en kortversion på SSAMDs hemsida.
8. Stadgeändringar
Malin Engfeldt (ME) redogjorde för ändring i §7 gällande representation i SKDG och
möjligheten till omval. Det uppfattades som oklart om hur många gånger det skulle vara

möjligt att bli omvald. Genom omröstning enades mötesdeltagarna om att det skulle vara
möjligt med upprepade omval och att detta skulle förtydligas i stadgarna.
9. Kurser/workshops
 Temadag om handskar planeras i Malmö till hösten. I dagsläget är inte alla detaljer klara och
datum är inte slutgiltigt bestämt. Mer information via SSAMDs sändlista.
 ME påminde om den kurs i Epikutan‐, fotolapp‐, och snabbtestning som ges i Malmö den 29‐
30/9. Ett fåtal platser finns kvar. Sista datum för anmälning är den 30 juni.
 Yrkesdermalogikurs i ESCD:s regi genomförs i Malmö den 25‐27/11.
 Kurs sommar Erlangen
 Workshop Örebro 21‐22/10
Gästföreläsare Tove Agner. Man kommer att ha ett antal inbjudna föreläsare, men det finns
också tid för fria föredrag och posterpresentationer. Mer info kommer via SSAMDs utskick.
ÅS påpekade att yrkesträffarna är en möjlighet att diskutera kliniska problem och utbyta
erfarenheter och att det som presenteras inte behöver vara färdigutrett. Tänk på
möjligheten för yngre kollegor att presentera i detta sammanhang. Önskvärt att inte enbart
universitetskliniker presenterar.
10. Kostnad för deltagande på yrkesträffar?
Frågan utreds i idégruppen
11. Epikutantestgruppen
MM efterlyser förslag på ämnen som kan vara aktuella för inklusion/exklusion i svensk
basserie. Basserien för kommande år fastställs på SSAMDs möte på hösten. Inkomna förslag
på förändringar skickas ut till SSAMDs medlemmar inför höstens möte, så att de har
möjlighet att ta ställning till förslagen.
Under ML:s ledning arbetar epikutantestgruppen med guidelines för epikutantestning i
Sverige. Europeiska guidelines publiceras snart.
ML redogör för Epireg, registret över lapptestresultat, till vilket i dagsläget 22 kliniker bidrar
med data. Epireg drivs inom ramen för SSDV och Region Örebro läns landsting är
registerhållare. ML redogör för villkor gällande publicering, med författarskap etc samt
demonstrerar exempel på vilken typ av statistik som är möjlig att ta fram ur registret.
12. Informationsgruppen
ME berättar att man reviderat 8 rådlappar per år, därmed återstår rådlappar för 6 ämnen
som ska revideras. Utskick kommer via sändlistan och informationsgruppen önskar input från
SSAMDs medlemmar.
Informationsgruppen har diskuterat det beslut som fattades vid mötet i Borås hösten 2014
angående framtagande av rådlappar med utökad information och referenser. Då detta
innebär mycket arbete kommer informationsgruppen att ta fram en mall för hur dessa
rådlappar ska se ut och sedan kommer experter på olika allergen att tillfrågas angående

författandet av informationen.
Ny digital version av kortversionen av basdokumentet om yrkesdermatologi finns nu
tillgänglig på hemsidan. När det gäller hemsidan är tanken att vissa delar ska förses
medinloggning så att de endast kan läsas av medlemmar.
13. Val
Idégruppen består idag av Richard Lindström, Åke Svensson, Malin Engfeldt, Gunnar Nyman,
Inese Hauksson och Mihály Matura. Inese, Mihály och Gunnar valdes in i idégruppen förra
våren och har därmed ytterligare ett år kvar på sitt uppdrag. Övriga medlemmar har fullföljt
sina tvåårsperioder. Valberedningen föreslår att dessa väljs om på nytt, vilket mötet bifaller.
Bo Glas väljs in som ny representant för SSAMD i SKDG. En plats återstår och de namn som
föreslås är Richard Lindström och Anna Löwnertz. Då det är önskvärt med en spridning av
representanterna både med avseende på geografi och universitetsklinik kontra
landsortsklinik beslutas att i första hand tillfråga Anna L (som dock ej är närvarande på
mötet.) Valberedningen har efter mötet kontaktat Anna med denna förfrågan och hon har
tackat ja till uppdraget.
Valberedningen utgörs av Lina Hagvall (sammankallande) och Martin Mowitz. Mötet beslutar
att dessa även kommande år utgör valberedning.
14. Mötet avslutas

