Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi
Verksamhetsberättelse för Svenska Sällskapet för Dermatologi och
Venereologi 2018/2019
inför årsmötet 2019-05-08 i Göteborg
Styrelsen har sedan september 2018 haft tre protokollförda
sammanträden samt planerar ytterligare ett möte den 7 maj. Därtill flera extra
virtuella möten som protokollförts vid nästkommande sammanträde, på grund av
inkommande brådskande ärenden som behövde besvaras innan nästkommande
möte. Samtliga protokoll finns att ta del av på hemsidan.
Styrelsens arbete har präglats av bland annat följande:
• Utbildningsfrågor med fokus både på ST utbildning och fortbildning för
specialister. Sammanställning av ST-enkäten 2018 är publicerad på
hemsidan:https://ssdv.se/utbildning/st-utbildning/st-kurser/st-traeffen/2uncategorised/446-st-enkat-2018
• Nära samarbete, enstaka gemensamt möte och regelbunden rapportering
med Nationella programområdesgruppen, vg se nedan under NPO.
• Styrelsen har i samråd med NPO hudsjukdomar utsett olika
specialitetsrepresentanter till flera angränsande nationella programområden.
• Startat utvecklingen av en hudläkarenkät som ska hjälpa kartlägga nuvarande
bemanningssituation i landet samt framtida behov av hudläkare på olika
ställen i Sverige.
• Regelbundet samråd med redaktionen för medlemstidningen.
• Ett fortsatt arbete med uppdatering av hemsidan, medlemsregister samt
arbete för att mobilanpassa hemsidan, som ska underlätta både betalning och
tillgång till hemsidans information www.ssdv.se
• Intressegruppen för psoriasis har på uppdrag av SSDV regelbundet
uppdaterat SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling
av psoriasis.
• Regelbunden kommunikation och återkoppling mellan SSDV:s styrelse och
samtliga intressegrupper inom SSDV.
• Vi har genomlyst redaktörens roll i styrelsen och författat en motion till
Årsmötet för stadgeändring i syfte att tydliggöra denna roll.
• Vi har skrivit på ett nytt avtal med Mediahuset.
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Vi har utrett ”Retinoid frågan” i kontakt med Läkemedelsverkets
representanter.
Vid nationellt chefsmöte har styrelsen ånyo framfört önskemål att ledamotens
ordinarie arbetsgivare (offentlig vårdgivare) bidrar med avsatt tid för
styrelsearbete, förslagsvis 2-3 timmar/vecka.
Styrelsen har beslutat om utökat antal priser och stipendier i samband med
nordiska kongressen i Göteborg, vg se under stipendier.
Verkställt beslut om ändrat regelverk för betalning av medlemsavgifter till
SSDV från 190101 med krav på förseningsböter som ska täcka kansliets extra
arbetsinsatser.
Vi har bevakat SLF fullmäktige samt skall delta i SLS fullmäktige strax efter
SSDV:S eget årsmöte.
Vi har haft nära samarbete med SLF gällande deras insatser i politiken samt
för att lyfta läkarkåren allmänt samt fortbildning specifikt.
Svenska läkaresällskapet (SLS) har föreslagit ändrat medlemskap, finns flera
förslagspaket att välja mellan: Ett huvudalternativ (1), Ett ”frivillighetsalternativ”
(2), Möjlighet till individuellt medlemskap kvarstår (3) samt ”Köp av tjänst” och
nätverk. I huvudalternativet (1) kommer sektioner att uppgraderas till
medlemsföreningar i SLS och ansluts med sitt medlemsantal. De betalar avgift
och får inflytande i relation till antalet läkarmedlemmar, fullmäktige beslutar
varje år om avgiften och alla medlemmar i medlemsförening blir
”föreningsanknutna” medlemmar i SLS. Huvudalternativet innebär att hela
föreningen betalar för det sektionsövergripande arbete SLS bedriver – istället
för som i dag ett fåtal individuella medlemmar. I frivillighetsalternativ (2) en
sektion som av något skäl inte vill uppgraderas till medlemsförening kan välja
att kvarstå som sektion, men kommer ändå att behöva betala en symbolisk
(administrativ) avgift till SLS. Möjlighet att vara direkt individuell medlem
kvarstår (3) för de som inte kan eller vill tillhöra en medlemsförening alternativt
tillhör en sektion. Enligt förslaget samma avgifter som idag, dvs. 700 kr för fullt
betalande medlem. Mer information finns på www.sls.se/om-oss/nytt-forslagom-medlemskap.

SSDV:s ekonomi
Ekonomin är i fortsatt god balans. Intäkterna från medlemstidningen D&V bidrar till
att plusresultatet från de senaste åren står sig, trots medvetet ökade satsningar på
egenfinansierade bidrag och stipendier. Styrelsen har diskuterat en sänkning av
medlemsavgiften men önskar avvakta beslut kring hur kopplingen mellan SSDV och
Svenska Läkaresällskapet ska se ut framöver. Orsaken är att nya utgifter kan
tillkomma. Medlemsavgiften för SSDV är därför tillsvidare oförändrad (900 kr/år och
450 kr/år för medlemmar ≥ 65 år).
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ST utbildning
För närvarande består utbildningsgruppen (UG) av 11 personer som bevakar
aktuella utbildningsfrågor och har under året haft regelbundna möten via
telefonkonferens. Eva Johansson Backman som är medlem i utbildningsgruppen är
även svensk representant i UEMS-EBDV.
Josefin Lysell är utbildningsansvarig i styrelsen och ordförande i UG som
samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen av det nationella STkursutbudet. Under verksamhetsåret maj 2018-maj 2019 har 3 protokollförda
telefonmöten hållits och ett sittande möte i samband med vårmötet.
ST-representant i nuvarande styrelse är Karim Saleh som varit sammankallande och
ansvarar för ST-träffens organisationskommitté. Det finns i landet idag
uppskattningsvis 170 ST-läkare varav 160 är medlemmar i SSDV. En uppdaterad
lista på landets ST-studierektorer finns på hemsidan.
I november 2018 anordnades ett nationellt ST-studierektorsmöte i Stockholm och
nästa möte planeras till HT-19 i Stockholm. I samband med vårmötet anordnas ett
sittande möte för utbildningsgruppen till vilket nationella ST-studierektorer är
inbjudna. Under året har gruppen utöver planering av ST kurser varit involverad i
bedömning avseende SSDV:s pris för bästa vetenskapliga arbete, frågor gällande
ST-utbildning ifrån kollegor och myndigheter/läkarförbundet. UG-gruppen har även
ställt en fråga till Socialstyrelsen avseende möjligheten att under ST tillgodoräkna sig
vetenskapligt arbete utfört under läkarutbildningen som besvarats.

ST-kurser som har anordnats under året maj 2018 - maj 2019
•

ST-kurs Pso & Eksem, lokal-, ljus och systembehandling, 180917-180921,
Linköping

•

Extrainsatt ST-kurs Diagnostik och behandling av ben- och fotsår, 181003181005, Lund

•

ST-kurs Diagnostik och behandling av hudtumörer, 181008-181012, Göteborg

•

ST-kurs Arbets och miljödermatologi, 181105-181109, Stockholm

•

SSDV:s höstmöte för ST-läkare, 181112-181113, Varberg

•

ST-kurs Pediatrisk dermatologi, 190128-190130, Stockholm

•

ST-kurs Arbets och miljödermatologi, 190311-190315, Stockholm

•

ST-kurs i hudpatologi, 190320-190322, Göteborg

ST-kurser som planeras tom maj 2020
•

ST-kurs Pso & Eksem, lokal-, ljus och systembehandling, 190909-190913,
Linköping

•

ST-kurs STI, 190916-190920, Örebro
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•

ST-kurs Diagnostik och behandling av hudtumörer, 190923-190927, Göteborg

•
•

ST-kurs Diagnostik och behandling av ben- och fotsår, 191002-191004,
Skövde
SSDV:s höstmöte för ST-läkare, 191111-181112, Varberg

•

Möjligen kommer ST-kurs Pediatrisk dermatologi ges VT-20, Stockholm

SSDV:s höstmöte för blivande specialister 2018 (ST-träffen)
109 ST-läkare deltog vilket är nytt deltaganderekord. Ett fullspäckat program som
öppnades med en föreläsning om ledarskap av erkänd föreläsare inom området
Torkild Sköld. I övrigt bjöds det på ett brett program som täckte in föreläsningar inom
alltifrån kirurgi, mötet med svår patient, hudens immunologi och kritisk granskning av
artiklar mm.
Organisationskommittén bestod av: Kursledare Karim Saleh, Alexandra Fisch, Malin
Krantz, Klas Agerberg, Sanja Gavric, Pegah Kafi, Josefin Ulriksdotter och Agneta
Andersson (Kansliet SSDV).
Utbildningsbok
SSDV:s rekommendationer till målbeskrivning med kompletta checklistor för
Dermatologi och Venereologi enligt nya föreskrifterna SOSFS 2015:8 finns på
SSDV:s hemsida. C-delen är numera översatt och finns i en engelsk version.
Genomgång och uppdatering av checklistor görs regelbundet.

SPUR inspektioner
Samordnare är Birgitta Stymne. Ta del av SPUR-rapporter via:
https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/
Under 2018 inspekterades Linköping-Norrköping, Eskilstuna, Sundsvall, Skövde och
Uppsala, varav Skövde och Uppsala var på hösten.
Under detta år, dvs 2019, har SPUR gruppen inspekterat Luleå, Helsingborg
inklusive Ängelholm och den privata Hudmottagningen på Kungsholmen. Västerås är
planerad i juni också. Vad gäller framtida planeringar står Östersund, Umeå och
Karlskrona på tur till hösten 2019. Jönköping, Karlstad, KS och SÖS kan vara
aktuella hösten 2019 eller under 2020, men här är inte allt klart.
Vi har nu kommit så långt att vi nästan kan säga att klinikerna med ST läkare
inspekteras vart 5:e år.
På Lipus websidan finns i skrivande stund följande rapporter för SPUR inspektioner
utförda 2018/19:
• Mälarsjukhuset Eskilstuna
• Universitetssjukhuset Linköping, Vrinnevisjukhuset
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•
•

Länssjukhuset Sundsvall
Skaraborg sjukhus

Vårmötet 2018
Tre dagar i maj 2018 anordnades vårmöte samt SSDV:s årsmöte i Linköping. 220
deltagare samt 30 utställare deltog. Programmet innefattade information från
SSDV:s sektioner och intressegrupper samt framstående föredrag med
internationella och nationella föreläsare. Tillsammans med intresseföreningarnas
presentationer och illustrativa fallpresentationer har Hudkliniken Östergötland skapat
ett program som var angeläget och framåtblickande för dermato-venereologins
vidareutveckling. SSDV utsåg en ny hedersmedlem, Lill-Marie Persson. Stipendiater
och pristagare uppmärksammandes där flera pristagare tilldelades stipendier och
priser. Autoreferat presenterades från avhandlingsarbeten. Konferensen avrundades
som vanligt med populära och knepiga kliniska fall.
Nationellt Programområde hud – och könssjukdomar, ”NPO Hud”
I början på 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma
en arbetsprocess för koncentration av högspecialiserad vård på nationell nivå. I
uppdraget ingick att ta fram en plan för att fasa ut det tidigare systemet med
rikssjukvård. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att leda arbetet med att koncentrera
mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. Nationell högspecialiserad
vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och
där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens,
tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. För att kunna utföra arbete har
Socialstyrelsen nära samarbete med SKL som har startat ett nytt program för mer
jämlik, resurseffektiv, och kunskapsbaserad vård. Arbetet bedrivs i sk nationella
programområden, förkortat NPO. NPO Hud och könssjukdomar är ett av 23
nationella programområden där representation från hela landets regioner finns
genom en ordförande (Lena Lundeberg- Region Sthlm-Gotland) och 6 ledamöter
(Anna Josefson – Region Uppsala Örebro; Birgitta Stymne – Region Sydöstra; Åke
Svensson Region Södra; Olle Larkö Region Västra; Virginia Zazo Region Norra samt
Kristina Ateva Sthlm-Gotland; Processledare. SSDV är involverad i alla steg i
förloppet genom nära samarbete med NPO-gruppen. Mer information om hela
processen finns på
https://www.socialstyrelsen.se/rikssjukvard/nationellhogspecialiseradvard
Hemsidan
Hemsidan www.ssdv.se lanserades under våren 2014. Nyheter läggs ut
kontinuerligt och ofta i kombination med mejl till medlemmarna. Nya
medlemsansökningar sker och hanteras elektroniskt via hemsidan. Medlemsavgiften
kan efter inloggning betalas med betalkort eller via Swish. Anmälan till ST-kurser och
ST-träff görs via hemsidan. Hemsidan har anpassats i enligt med nya
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Dataskyddsförordningen (GDPR). Arbete med uppdatering av mobilversionen och
påminnelsefunktion för betalning av medlemsavgifter har påbörjats.

Medlemmar
Fram till april 2019 har 33 nya SSDV-medlemmar tillkommit sedan föregående
årsmöte.
Totalt antal: 592 st
Specialister: 294 st
Ålderspensionärer: 138 st
ST-läkare: 160 st
Hedersmedlemmar: 6 st
17 st har uteslutits pga obetald medlemsavgift under flera år.
Som tidigare är SSDV:s medlemmar gruppmedlemmar i ILDS, UEMS och NDA.

Medlemstidning ”Dermatologi & Venereologi”
Tidningen ”Dermatologi & Venereologi” (D&V) ges ut med 4 nummer/år i
samarbete med Mediahuset i Göteborg AB. Sedan starten 2015 har totalt 18 nummer
publicerats. Upplagan är på ca 1100 ex./utgivningstillfälle. Förutom till SSDV:s
medlemmar distribueras tidningen till landets hudkliniker och -mottagningar samt till
medlemmar i ”Dermatologi-Venereologi Sjuksköterskor i Sverige” (DVSS) vilka även
medverkat med artiklar. Även ”Dermatologi-Venereologi Undersköterskor i Sverige”
(DVUS) har bjudits in men tidningen har ännu inte skickats ut till deras medlemmar.
Mediahuset ansvarar för layout, tryck och distribution. SSDV:s redaktör och
chefredaktör för D&V, Christian Steczkó Nilsson samt ansvarig utgivare/redaktör
John Paoli samlar in bidrag till artiklar, sammanställer och korrekturläser.
Redaktionen försöker nu även rekrytera en tredje redaktör. Mottagandet av
medlemstidningen är fortsatt mycket positivt. För verksamhetsår 2018 har SSDV fått
ekonomisk utdelning enligt avtal (103 800 kr). Nuvarande avtal löper ut 2023-12-31.
Nordic Congress of Dermatology and Venereology
SSDV:s vårmöte ersätts som bekant 2019 av the 34th Nordic Congress
of Dermatology and Venereology som äger rum på Clarion Hotel Post i Göteborg den
8–10 april 2019. Alla medlemmar i SSDV är välkomna att delta i Årsmötet, även om
man inte deltar i den nordiska kongressen. SSDV står som värd för NDA mötet och
utsedd president är John Paoli. Organisationskommittén för kongressen har gjort ett
fantastiskt jobb med programmet och vi ser fram emot att lyssna på experter i alla
delar av vår specialitet. På grund av stor efterfrågan är kongressen i skrivande stund
utsåld. Föreläsare har rekryterats från hela Norden och internationellt. Det slutliga
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programmet finns på www.nordicderm2019.com. Lokal för SSDV:s årsmöte är bokat
onsdag 8 maj 2019 kl 9-12, Brevsorterarsalen, Hotel Post.
Inkomna remisser
Totalt har 19 remisser inkommit (april 2019) sedan förra årsmötet. Några
har lyfts till relevanta personer och intressegrupper inom SSDV innan beslut tagits,
några har diskuteras på styrelsemöte.
Övrig föreningsverksamhet i punktform
• Nationellt hudchefsmöte oktober 2018, mars 2019
• Specialistföreningens representantskapsmöte, november 2018, april 2019
• Läkarsällskapets möte med representanter för olika specialitetsföreningar
mars 2019
• SLF Styrelseutbildning 190403
• NPO möte mars 2019
Pedagogiskt pris
SSDV:s pedagogiska pris på 15 000 kr är instiftat för att uppmärksamma
goda pedagogiska insatser som har haft stor betydelse för utbildning och fortbildning
inom dermatologi och venereologi. Nominering sker av kollegor och medlemmar i
landet och beslutet tas av styrelsen i samband med styrelsemöte i mars varje år.
2018 års pris gick till Per Anders Mjörnberg, Jönköping.
Övriga stipendier och priser (se även https://ssdv.se/stipendier )
SSDV fortsätter att tillsammans med ett flertal samarbetspartners, verka för att
erbjuda sina medlemmar följande stipendier under 2018/19:
•

SSDV:s forskningsstipendium, med stöd av Novartis Sverige AB i syfte att
stödja svensk forskning inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar 100 000
kr.

•

SPIRA-stipendiet i samarbete med AbbVie AB, instiftat 2014, för
vårdutvecklande insatser inom psoriasis och hidradenitis suppurativa. 1-3
stipendier, totalt 150 000 kr.

•

SSDV:s Fortbildningsstipendium med stöd av Janssen-Cilag AB. Tre
stipendiater delade då på totalt 50 000 kr. Stipendiet är instiftat 2016 för att
finansiera studiebesök på andra kliniker eller för att möjliggöra deltagande vid
speciella kurser/utbildningar och därmed inhämta nya
tekniker/behandlingsmetoder.
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•

Diagnostiskt Centrum Hud utlyser två stipendier à 25 000 kr avsedda att
stimulera till vidareutbildning. DCH-stipendiet kan användas för en kurs,
studieresa eller auskultation och ska leda till att en ST-läkare eller nybliven
specialist kan utvecklas vidare, antingen bredda eller fördjupa sin kompetens.

•

Sektionen för venereologi utlyser stipendium för i år på totalt 10 000 kr till
förmån för SSDV:s medlemmar, för att finansiera fördjupningsstudier inom
venereologi via nationella och internationella kurser eller utbildningar som på
grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

•

SSDV:s ST-pris. Fyra priser à 5000 kr för att uppmärksamma ST-läkarnas
fördjupningsarbete under ST-utbildningen. Två priser för vetenskapliga
arbeten och två priser för utfört kvalitetsarbete delas ut.

•

2019: SSDV:+ NDA gemensamma stipendier: Grants for young researchers.
SSDV och NDA delar kostnaden för dessa 10 stipendiater.

•

ST-vårmötesstipendier: först till kvarn 6 st 2019. Inga krav, bara deltagande.
Man får inte söka om man fått det tidigare.

•

SSDV erbjuder att till fem medlemmar ansöka om att få anmälningsavgiften på
€ 550 till specialistexamen ersatt. Bidraget utbetalas efter genomförd
tentamen.

Styrelsen har under året bestått av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ada Girnita, ordförande
Amra Osmancevic, vice ordförande
Susanna Sandberg, sekreterare
Johan Dahlén Gyllencreutz, skattmästare, ordinarie ledamot
Josefin Lysell, utbildningsansvarig, ordinarie ledamot
Christian Steczkó Nilsson, redaktör, ordinarie ledamot
MariHelen Sandström Falk, ledamot 1, ordinarie ledamot
Arne Wikstöm, ledamot 2, ordinarie ledamot
Karim Saleh, ST-representant, ordinarie ledamot
Desirée Wiegleb Edström, suppleant utbildningsansvarig
Karolina Rosendahl, suppleant ST-representant
Lena Holm, suppleant ledamot 1
Petra Tunbäck, suppleant ledamot 2

Revisorer
• Birgitta Stymne och Åke Svensson
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•

Revisorssuppleanter: Alberto Aulet och Mikael Tarstedt

Representanter Svenska Läkaresällskapet
• Ada Girnita
• Suppleant: Amra Osmancevic
Representanter Nationella taxan
• Ragnar Jonell och Mårten Walhammar
Valberedning 2018-2019
• Viriginia Zazo, (Umeå, sammankallande)
• Anna Bergström (Uppsala)
• Anna Josefson (Örebro)
SSDV:s SPUR-inspektörer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birgitta Stymne, SPUR-samordnare
Toomas Talme
Maria Böhme
Per Anders Mjörnberg
Åsa Boström
Katarina Lundqvist
Lill-Marie Persson
Andrea Wahlberg
Christian Steczkó Nilsson

Medlemsadministratör
• Agneta Andersson
För SSDV:s styrelse 8 april 2019

Susanna Sandberg, sekreterare

Ada Girnita, ordförande
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