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Minnesanteckningar nedtecknade vid SSAMD:s möte i Örebro 2015-10-22

Åke Svensson, Malmö, ledde mötet
Carina Eriksen, Örebro, gjorde minnesnoteringar

Diskussion om rådlappar – långa och korta versioner, kontinuerlig revidering

-

-

-

Tixocortol pivalat – i detta fall ej direktkontakt
Prednisolontabletter - borde tas med
Formulering kring livshotande tillstånd ändras
Budesonid – inget mer att tänka på
Kortversion ändrat, tog bort produktnamn
Överkänslighet ändra till att reagera
- MDBGN – ej ändringar
PPD – i kort versionen skrivs p-Phenylenediamine ut
PPD – lång version, inga ändringar
Tiuramix – ej ändringar
Krom – lång version, kromsalter ej bra formulering. Ändra till krom? CAS:nr tas bort? Tillagt
ny mening om läderföremål

Avrapportering av de olika arbetsgrupperna
Arbetsgrupp för lapptestning
Cecilia, Malin, Magnus, Misi
Inget ändrat i lagstiftningen avseende hur epikutantestmaterial klassas. Olika tolkningar i olika länder
avseende hurvida epikutantesten anses vara läkemedel eller diagnostiskt teknisk produkt.
Diskussion kring att läkemedelsföretag ej erbjuder aktiva substanser för test. Tillstånd krävs ifrån
läkemedelsverket för att få tillgång till aktiva substanser. Problemet verkar ej finnas i hela landet.
Lägesrapport kring EKTA (databas för arbete med epikutantestning, Arbets-och miljödermatologen,
Stockholm)
Uppmaning att använda SSYK yrkeskod vid kodning av patienternas yrken – lättare att följa upp
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Arbetsgrupp för möten/utbildningar
Gunnar, Henrietta, Marie-Louise
Strukturförslag för upplägg av möten presenteras

Workshop
Gästföreläsare 1 timme
SSAMD 1 timme, organiserande klinik för anteckningar
SKDG ½ timme
Basserie/rådlappar ½ timme
Kurator ½ timme
Arbetsgrupper 1 timme
Testregister ½ timme
Fria föredrag – enkla fall/ej avslutade fall
Avhandlingsrapport vara med?

Årsmöte 1 dag
Studiebesök – betona att det intressanta är risker/problem ur hudsynpunkt
SSAMD organiserande klinik för anteckningar
Fria föredrag – enkla fall, ej avslutade fall
Strukturförslagen till möten/utbildningar godkänndes av mötet.
Förslag på frågor till enkät som ska skickas till verksamhetschef och kurator på klinik presenteras.
Enkätens syfte kartlägga tillgång på kuratorsstöd och kurators arbetsuppgifter. Enkäten ska skickas ut
före nästa möte.

Svenska kontaktdermatitgruppen – SKDG
Misi informerar
Forskningsrelaterade frågor
Besvara remisser

ISCD
Misi informerar
ISCD är den europeiska motsvarigheten till SSAMD. Jobbar med kliniska frågeställningar. Finns olika
sorters medlemskap. Uppmuntran om att fler ansluter från SSAMD. Håller i en del vidareutbildningar
och kurser. Bra hemsida med mycket information. Flaggar för olika möten/kongresser de anordnar.

EpiReg
Magnus informerar om EpiReg – nationella kvalitetsregistret för epikutantest.
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Student i Örebro skriver sin masteruppsats om testresultat i EpiReg 2010-2014. Rapporten kommer
att ligga på SSDV:s hemsida. Kommer också att ligga till grund för 1-2 vetenskapliga publikationer.
Vill någon vara med aktivt att publicera publikation?
Halvdagsmöte efterfrågas till att diskutera EpiReg och materialet som matas in. Magnus arbetar
vidare med frågan
Fråga om det går att ta ut specifik klinik/ämne/reaktion i registret kommer upp? Det fungerar och
kontakta Magnus vid förfrågan.
Övriga frågor
Regeringsfråga om lapptest
Anpassa svenska förhållanden
Hur hanterar vi resursbrist? Jobba vidare med frågan. Ta fram data.

Nästa möte

Vid SSDV:s årsmöte i Uppsala i maj
Nästa workshop och SSAMD-möte till hösten i Malmö

Vid tangentborded

Carina Eriksen
Magnus Lindberg

