VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
− Sektionen för Venereologi Antalet medlemmar var vid årets slut 86 personer.
Sektionsspecifikt medlemskap kostar 100 kr per år.
Anmälan, liksom tidigare uppbörd till SSDV, har skötts via sällskapets hemsida
ssdv.se.
Styrelsens sammansättning
Arne Wikström, Stockholm, ordförande; Petra Tunbäck, Göteborg, vice ordf.;
Hans-Ulrik Stark, Karlstad, sekreterare; Karin Andersson, Göteborg, kassör; Anna
Hestner, Skövde; Sinja Kristiansen, Malmö; Elisabet Nylander, Umeå: övriga
ledamöter.
Valberedning
My Falk, Örebro (sammankallande), Gunilla Alvegren (Borås) och Nirina Andersson
(Umeå).
Revisorer
Per-Anders Mjörnberg, Stockholm och Lena Fagerblom, Sundsvall.
Ekonomi
Se separat resultaträkning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten varav 5
telefonkonferenser och 1 konstituerande möte, samt en mängd informella kontakter
därutöver.
Årsmötet
Årsmötet 2018 hölls vid Läkaresällskapet i Stockholm, med 17 närvarande
medlemmar.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och föreningens ekonomi samt revisorernas
berättelse redovisades. Sektionen uppvisade ett plusresultat för 2017 på 26.000 kr. Då
räkenskaperna befanns vara i god ordning, fastställdes bokslutet och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Ett bedrägeriförsök hade gjorts under året, där
ett falskt mail från Arne till Karin om inbetalning av en större summa till ett
bankkonto.
Val/omval av styrelseledamöter skedde: Arne Wikström, Anna Hestner och Elisabet
Nylander, samtliga på 2 år. Petra Tunbäck, Karin Andersson, Hans Ulrik Stark, Sinja
Kristiansen var redan valda på 2 år vid förra årsmötet.
Val av 2 revisorer på 1 år: Lena Fagerblom och Per-Anders Mjörnberg.
Val av valberedning: My Falk (sammankallande), Gunilla Alvergren, Nirina
Andersson.
Motioner: Inga inkomna.

Ämnen för kommande Utbildningsmöten diskuterades - Genitala bakteriella
infektioner (antibiotikaresistens, syfilis, bakteriell vaginos, ospecifika uretriter)
(2019), ”What's new” (2020).
Diskussionsfrågor: - Nationell peniscancer centrum, Sinja Kristensen: Malmö/Örebro
rikscenter. Hur bör hudläkare handlägga dessa fall? SVF vid stark misstanke på
invasiv peniscancer. Skivepitelcancer in situ omfattas inte av SVF. Alla patienter med
peniscancer in situ skall dock diskuteras på MDK ( varje måndag, kl 15 ), därefter
behandlingsrekommendation till remittent. Sinja utarbetar ett förslag på struktur för
dermatologer för att publiceras på SSDV hemsida.
- Venereologi-stipendium. Årsmötet beslutade att utlysa ett stipendium på max.
10.000 kr.
- Studieresa till Helsingfors med höstmöte 4-5 okt.
- Prep: Uppsalas riktlinjer officiella, Göteborg / SU har riktlinjer klara inklusive
patientinformation. Obligatoriska träffar med kurator i samband med insättning av
PrEP, därefter regelbundna återbesök med STI provtagning + kreatinin. Förskrivning
av läkemedel fram till återbesök.
Viktigt med så nationellt lika som möjligt. Skrivna riktlinjer förmedlas med
årsmötesprotokoll.
-Anal intrepidermal neoplasi, handläggningen diskuterades. Problem vem som har
huvudansvar. Protoskop bör finnas på alla STI mottagningar. Förslag till ämne på
utbildningsdag, ”gränsöverskridande venereologi”.
-Behandling av svalg-gc diskuterades, problem med kvarstående pos. DNA-test lång
tid efter behandling.
-Ureaplasma; När provtagning och när behandling? Gruppens rekommendationer är
provtagning endast vid långdragen uretrit där annan orsak inte hittas. Ofta kraftig
flytning. Behandling dubbel dos doxycyklin alternativt klaritromycin.
Utbildningsdagen 2018
Sektionens årliga utbildningsdag hölls som brukligt i Läkaresällskapets lokaler i
Stockholm, fredagen den 26 januari.
Temat för dagen ”What´s new?”. PrEP belystes av Finn Filén, studier refererades och
framtida logistik i Sverige diskuterades. Carina Bjartling talade om PID: dess
konvekvenser och dess agens. Gonorré togs även upp av Magnus Unemo;
Epidemiologi, testmetoder och resistensproblematik diskuterades. En annan bakterie,
Mycoplasma genitalium, pratade Jörgen Skov Jensen om. En oroväckande ökning av
resistens har noterats, och infektionen är ibland ytterst svårbehandlad. Testningen bör
hållas på en rimlig nivå. Antibiotikaresistens belystes av Stephan Stenmark. Globalt
är det en stor utmaning, och turistimport av multiresistens är vanlig.
Sexualvanemönster har undersökts via enkät från FoHM 2015. Anna Chuchu
Schindele redogjorde för och diskuterade resultaten av denna undersökning.
Venereologi-stipendium 2018
Malin Assarsson, Jönköping fick stipendiet. Medlen används för en EADV-kurs om

STI i Amsterdam.
SSDV:s vårmöte i Linköping, 30 maj – 1 juni
Sektionen hade tilldelats 45 minuter och som gästföreläsare inbjudit Lars Falk att
prata om ospecifik uretrit. Det blev en mycket uppskattad föreläsning.
Höstmöte 4 oktober, Helsingfors
Årets höstmöte anordnades i anslutning till studieresa. Sinja Kristiansen pratade om
peniscancer och upplägget av centra i Malmö/Örebro för omhändertagande av
patienter. Per-Anders Mjörnberg berättade om SPUR-inspektioner, och venereologiutbildningen. För utförligt innehåll, var god se kommande artikel i ”Dermatologi &
Venereologi”, författad av Sinja Kristiansen. Forskning i Umeå berättade Elisabet
Nylander om. Mycoplasma genitalium: rutiner kring provtagning och behandling,
diskuterades även. Gemensam middag på Ravintola Kuu avslutade kvällen.
Dagen efter höstmötet, den 5 oktober, besökte vi Hud- och Allergisjukhuset i
Helsingfors. Eija Hiltunen Back var vår värd där. Arne Wikström presenterade hur de
svenska mottagningarna är uppbyggda samt provtagningsrutiner; Petra Tunbäck
visade hur epidemiologin ser ut i Sverige och berättade lite om PrEP; Elisabet
Nylander pratade om hur vulvamottagningen i Umeå är uppbyggd; Anna-Maria
Ranki berättade om lite historia kring sjukhuset och hur den nuvarande
organisationen ser ut, och Eija om hur den finska STI-vården är organiserad, samt en
del kring rutiner och epidemiologi. Dagen avslutades med lunch i personalmatsalen.
Övriga frågor
Sektionen har i SSDV.s styrelse representerats av ordföranden, där arbetet till en stor
del kretsat kring hemsidan, ST-utbildningsfrågor, organisation av
dermatovenereologin i Sverige inkl. vårdval, problemet med avsaknad av kontroll av
estetiska ingrepp, årsmötet i Linköping, samt kommande nordiska kongress i
Göteborg 2019.
Vi har även bidragit med manus till föreningstidningen ”Dermatologi &
Venereologi”, senast med ett referat från höstmötet.
För övrigt, har löpande medicinska frågor kring handläggning och policy diskuterats.
För styrelsen, december 2018 – Arne Wikström.

