Anteckningar från Svenska Sällskapet för arbets- och Miljödermatologis
(SSAMD) möte vid workshopen i Umeå ,11-12 oktober 2017
Ordförande: Misi Matura (MM)
Vid mötet beslöts att Svensk Basserie ska ha samma sammansättning kommande år, 2018, som 2017.
MM meddelar Chemotechnique.
MM påminde om att alla som är intresserade och arbetar med arbets- och miljödermatologi är
välkomna att vara med i sällskapet. Om man vill vara med meddelar man det till Martin Mowitz
(martin.mowitz@skane.se) som sätter upp personen på mejllistan. Martin sköter utskick till alla som
är med i SSAMD. Om man vill nå alla som är med i Svenska sällskapet för Dermatologi och
Venereologi (SSDV) kan man även mejla Martin som vidarebefordrar det till Agneta Andersson som
sköter SSDVs hemsida.
SSAMD har flera arbetsgrupper (https://ssdv.se/hem/19-svenska-saellskapet-foer-arbets-ochmiljoedermatologi-ssamd/309-arbetsgrupper-ssamd) En ny arbetsgrupp som ska arbeta med
handeksem och epidemiologi håller på att ta form. Deras första insats blir en utbildningsdag i Örebro
180411, kl 10-16. Temat är ”Handeksem, en folksjukdom med långtgående konsekvenser för individ
och samhälle”. Innehåll: uppdatering om handeksem (mekanismer, prevalenser, behandling) och
presentation om aktuella forskningsprojekt (handskar, QoL m.m.)
Det pågår ett arbete med riktlinjer för det nationella registret med resultat från lapptester med
basserien, EpiREG. Riktlinjerna gäller bland annat hur registret ska styras och användas. Arbetet
förväntas vara färdigt vid vårmötet.
Magnus Lindberg i Örebro (magnus.lindberg@regionorebrolan.se) sköter registret och har en excelfil som alla som rapporterar in resultat kan använda.
Stockholm har utvecklat ett system för registrering av resultat från lapptester, EKTA. Ett avtal är snart
klart för att man ska kunna leverera det till Skåne och Region Västra Götaland. Det kommer även att
finnas tillgängligt för andra som är intresserade. Vid höstmötet i Stockholm kommer man att visa
programmet.
Nytt sedan i våras är Nyhetsbrevet som ska komma en gång varje termin. Universitetsklinikerna turas
om att skriva brevet och näst på tur är Linköping.
WHO uppdaterar ICD-klassificeringen. Arbetsrelaterade sjukdomar kommer att finnas med i nästa
version, om än inte precis som vi skulle önska.
Frisörer arbetar för att få in regelbundna hälsoundersökningar i sitt avtal med arbetsgivarna. Hur
kommer FHV att hantera det och vad kommer det att betyda för oss om det blir så?
Astma och allergiförbundet arbetar med en sida på nätet om alla allergier och har kontaktat oss. Vi
diskuterar vad som kan vara av intresse. Information om kontaktallergier? Länkar till rådlappar?
Idégruppen arbetar med en översyn av Basdokumentet för AMD eftersom det vid det här laget
hunnit bli åtta år sedan det skapades.
Idégruppen arbetar med ett dokument om lapptestning. Dokumentet har skickats ut innan
workshopen och vi har diskuterat dem. Alla är välkomna att fortsätta komma med synpunkter fram
till och med januari 2018.

På gång:
Det kommer att bli en duokurs i Malmö 2018 om lapptestning och avläsning. Till kursen kommer man
parvis läkare och sköterska och syftet är bland annat att man ska få möjlighet att ”kalibrera” sina
bedömningar vid avläsning av testreaktioner så att man gör lika.
Det kommer att anordnas en kemikurs som Åke Svensson ansvarar för att samordna
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Yrketräff i Linköping

181003-04 Workshop i Stockholm med visning av EKTA och redovisning av arbetet inom EUprojektet COST-action
181018-20 ESCD i Milano
1811

SK-kurs i Arbets- och Miljödermatologi i Stockholm

Våren 2019 Nordisk kongress om dermatologi och venereologi i Göteborg. Ingen vanlig yrkesträff
kommer att ordnas. I stället förslogs att de i Göteborg inbjuder till en motsvarande
nordiskt yrkesträff.
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