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Styrelse-, års- och sektionsmöten:
Under revisionsåret har sektionen haft följande möten:
• Styrelsemöten:
- 180529 (Linköping)
- 181130 (videolänk/telefon)
•
•

Årsmöte:
- i samband med SSDV:s Vårmöte (Linköping 180529)
Sektionsmöte:
- i samband med SSDV:s Vårmöte (Linköping 180531)

Utbildningar och föreläsningar:
I sektionens regi gavs följande kurser och föreläsningar under året:
• Program vid SSDV:s vårmöte i Linköping:
- Sektionsmötet skedde i samarbete med SveDEN och Chris Andersen, SveDEN/Linköping var
moderator. Inbjudna talare var SDKO:s ordförande, Kari Nielsen som talade om ”Aktuellt om
hudcancerprevention i Sverige” samt Professor Adele Green, Australien och Storbritannien, som i två
separata och mycket välbesökta föreläsningar talade under ämnet ”The skin cancer problem and
opportunities and challenges for prevention”, del I och II.
Sektionens satsningar under 2018-2019:
▪

Nyhetsbrev till SDKO:s medlemmar.
Årets nyhetsbrev skickades ut i januari. Nyhetsbrevet publiceras även på SDKO:s websektion på
www.ssdv.se. Det årliga nyhetsbrevet har som syfte att kort informera SDKO:s medlemmar om
nyheter som rör sektionen samt att frä mja och stimulera intresset fö r dermatologisk kirurgi och
onkologi samt dermatologisk laserkirurgi.

▪

Regeringsuppdrag tidig diagnostik samt prevention
Under 2019 väntas resultatet komma från två workshops som ägde rum i Stockholm i oktober 2018.
SDKO var representerat på båda träffarna, som genomfördes med anledning av att regeringen
uppdragit RCC samverkansgrupp (med SKL som nationellt stöd) att ta fram:

1) en analys för vad som skulle krävas för att införa ett nationellt program för tidig diagnostik av
hudcancer, t ex teledermatoskopi.
2) en analys av en framtida arbetsfördelning bland myndigheter och andra aktörer gällande
prevention och tidig diagnostik. I mars 2019 skulle resultaten presenteras för departementet. I
skrivande stund har inget resultat delgivits SDKO.

▪

SDKOs utbildningsstipendium.
Under 2018 delades ytterligare ett utbildningsstipendium ut i samband med vårmötet i Linköping. Ny
stipendieansvarig valdes inom styrelsen efter att Virginia Zazo avslutat sitt uppdrag i maj 2018.
Tyvärr uppdagades sent en möjlig jävssituation avseende uppdraget varför processen med
stipendieutdelning blev bordlagd under 2019. Diskussion kring stipendiets fortlevnad kommer att ske
under styrelsemöte maj 2019.

▪

Nytt rese/auskultations-bidrag.
Under årsmötet 2017 beslutades om att instifta ett mindre stipendium/bidrag till gagn för
medlemmarna i SDKO. Syftet med bidraget var att man fortlöpande ska kunna ansöka om ekonomisk
hjälp till studieresa. Hittills är två rese/auskultations-stipendier utdelade och styrelsen ser gärna att
fler medlemmar utnyttjar möjligheten att ansöka om bidrag från SDKO. Ansökningarna kommer
fortsatt att behandlas löpande av styrelsen och beviljas under hela året, utan specifik ansökningstid.
Annonsering om stipendiet har skett i medlemstidningen, nyhetsbrevet och via mejlutskick från SSDV.

▪

Vårdprogram.
SDKO har kämpat för att som specialitetsförening med bred anknytning till många regioner i landet få
en permanent plats (ej personknuten) i samtliga vårdprogramgrupper som berör dermatologiska
sjukdomar/tumörer. (Liknande ”reserverad plats” finns för patologer.) Helena Brändström (SKL) har
tagit SDKO:s förfrågan vidare till möte med RCC i samverkan. Tyvärr har man avslagit SDKO:s önskan
med hänvisning till att det krävs för stor administration för detta och att SDKO ändå varskos genom
remissutskick när vårdprogrammen väl är skrivna. Tills vidare går inte SDKO vidare med denna
förfrågan.
Aktuella remissbedömningar/nya vårdprogram:
-

-

Under 2018-19 har återigen det nationella vårdprogrammet för hudmelanom varit ute på remiss
för uppdatering. Få saker i uppdateringen har specifikt berört dermatologiska aspekter på SVF
eller primära melanom. SDKO har bidragit aktivt till revisionen. Diskussioner har förts med
vårdprogramansvarig avseende handläggning och nuvarande rekommendationer för melanom in
situ och lentigo maligna.
Förslag till uppdatering avseende vårdprogrammet för peniscancer har delgivits SDKO. SDKO
godkände ändringsförslagen utan ytterligare revision.
Vårdprogram för skivepitelcancer är i startgroparna. SDKO har aktivt bidragit med att föreslå
representanter från olika regioner i Sverige. Första mötet planeras till 190429. John Paoli är
föreslagen ordförande för vårdprogrammet.
Vårdprogramarbete avseende Merkelcellscancer är planerat att starta under 2019. SDKO bevakar
och har fått möjlighet att föreslå representanter i vårdprogramgruppen. Viveca Björnhagen
(plastikkirurg Karolinska) är föreslagen ordförande för vårdprogrammet.

▪

Vårmötet 2019.
Under Vårmötet 2019, som sammanfaller med nordiska kongressen (NCDV) har SDKO ingen egen
sektionstid.

▪

Euromelanoma Week
Under 2018 ägde Euromelanoma week rum under vecka 20 och under 2019 planeras arrangemanget
också att äga rum under vecka 20. Åsa Ingvar har tagit över det fulla ansvaret som ideell nationell

koordinator. SDKO:s styrelse har i samråd med Åsa Ingvar reviderat patientinformationsmaterial.
Temat för årets kampanj är ”The fight against skin cancer begins in your head”. Fortsatt sker
Euromelanomakampanjen som ett enskilt sponsorfinansierat europeiskt samarbete inom
Euromelanomagruppen med nu förtydligad koppling till EADO (Eur. association of dermato
oncology). För mer info se: www.euromelanoma.org/sweden

▪

Dermatologi och Venereologi (D&V)
Flera av SDKO:s medlemmar har skrivit i SSDV:s medlemstidning under året som gått. Rapport om
Euromelanoma och om det nyupprättade resebidraget är några ämnen som berörts.

Ekonomi 2018-2019:
▪

Medlemsavgift och ekonomi.
Medlemsavgift på 100 kr per år och medlem gäller tills vidare. Ekonomin är för närvarande god.
Kontanta medel var 62810 kr per 181231. Medlemsavgifter för året 2017, som överfördes från SSDV
mars 2018, var 16100 kr. Utgifterna under året var 7926kr och bestod av bankavgifter samt
resebidrag.
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