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Verksamhetsberättelse för Svenska sällskapet för arbets- och
miljödermatologi 2018-2019
Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) har organiserat arbetet i form av en
idégrupp som har lett arbetet. Denna idégrupp har bestått av Åke Svensson (sammankallande),
Richard Lindström, Mihály Matura, Martin Mowitz, Eva Niklasson och Gunnar Nyman. Liksom tidigare
år har idégruppen haft ett övergripande ansvar för verksamheten med att organisera arbetet i olika
arbetsgrupper.
Arbetsgrupp för epikutantestning, arbetsgrupp för information, arbetsgrupp för epidemiologi samt
en arbetsgrupp för möten och utbildningar. Följande personer har ingått i respektive arbetsgrupp:
Arbetsgrupp för epikutantestning – Mihály Matura (sammankallande) Ola Bergendorff, Magnus
Lindberg och Cecilia Svedman.
Arbetsgrupp för information – Lina Hagvall (sammankallande), Jakob Dahlin, Britt-Marie Ehn och
Martin Mowitz.
Arbetsgrupp för epidemiologi – Nils Hamnerius, Anna Josefsson, Magnus Lindberg.
Arbetsgrupp för möten och utbildningar – Gunnar Nyman (sammankallande), Henrietta Passlov och
Marie-Louise Lind.
I samband med årsmötet i Vadstena 29 maj 2018 anordnades en yrkesträff på Sterisol . Programmet
bestod av en presentation av företagets strategier mot arbetsrelaterade hudbesvär samt en visning
av fabriken, därefter bestod programmet av fria föredrag samt SSAMD:s årsmöte.
Vid SSAMD:s årsmöte i Vadstena återvaldes Gunnar Nyman och Mihály Matura för ytterligare en
tvåårsperiod. Dessutom invaldes Martin Mowitz i idégruppen på 2 år. Sedan tidigare är Åke
Svensson, Richard Lindström och Eva Niklasson invalda i idégruppen. Som representant för
SSAMD/SKDG är sedan tidigare Bo Glas och Anna Löwnertz Petersson invalda. Som valberedning för
2019 valdes Lina Hagvall (sammankallande), Annarita Antelmi och Sara Hosseiny.
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Idégruppen har haft ett lunch-till-lunchmöte 20-21/9 2018 på Häckeberga slott, dessutom har
idégruppen haft ett endagsmöte 29/1 2019 på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.
Utöver dessa möten organiserade Mihály Matura en yrkesträff och workshop 3-4 oktober 2018 på
Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.
Det har under flera år skett ett samarbete mellan SKDG och SSAMD i framtagandet av ett register för
epikutantestning. På sikt anser vi att ett nationellt kvalitetsregister för epikutantestning bör komma
till stånd och enligt de intentioner som för närvarande finns är det mer lämpligt att lägga detta
register under SSAMD med fortsatt vetenskapligt stöd från SKDG. Registret drivs inom SSDV:s ramar
och ägs gemensamt av deltagande kliniker. I nuläget är Örebro läns landsting registerhållare, och
Universitetssjukhuset Örebro registerhållare.
Inom SSAMD har en arbetsgrupp med Magnus Lindberg som sammankallande tagit fram svenska
riktlinjer för epikutantestning i linje med de nyligen publicerade europeiska riktlinjerna. Detta arbete
har beretts i idégruppen och godkändes på årsmötet i Vadstena.
Under senare år har det vid flera tillfällen uppmärksammats att epikutantestning inte alltid sker med
helt tillförlitlig kvalitet. Det har därför diskuterats inom SSAMD att då det finns nationella riktlinjer för
epikutantest förankrat inom professionen så kan det bli aktuellt att arbeta vidare med certifiering av
lapptestverksamheten. Epikutantestgruppen redovisar årligen i samband med en workshop på
hösten hur den svenska basserien skall se ut följande år.
Det har framkommit sedan en tid tillbaka att det finns behov av tydliga riktlinjer för utredning och
behandling av kontakturtikaria, proteinallergi samt pricktestning. En arbetsgrupp med Mihály Matura
sammankallande har berett frågan och nya riktlinjer förväntas under slutet av innevarande år.
Arbetsgruppen för information har uppdaterat rådlappar samt sett till att aktuell information finns
uppdaterad på SSDV:s hemsida. Sedan 2018 har det inom SSAMD införts att det skickas ut ett
nyhetsbrev två gånger årligen. Våren 2019 kommer detta nyhetsbrev att vara utfärdat från
verksamheten i Umeå och hösten 2019 från Örebro.
Arbetsgruppen för möten och utbildningar har i uppgift att hjälpa till att ordna föreläsningssalar,
lokal för årsmöte och workshop samt att hjälpa till att ordna meningsfulla arbetsplatsbesök i
samband med årsmötena.
Epidemiologigruppen planerar våren 2020 att anordna ett handeksemmöte i Skåne.
I anslutning till Nordiska kongressen för dermatovenerologi i Göteborg 7 maj 2019 anordnar SSAMD
en yrkesträff. På denna yrkesträff hålls SSAMD:s årsmöte, ett studiebesök kommer att ske i Botaniska
trädgården där fokus kommer att vara växtorsakade hudproblem. Under eftermiddagen hålles
föredrag av inbjudna föreläsare samt fria föredrag.
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En kemikurs kommer att anordnas på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen Malmö 9-10 april
2019. Nästa workshop kommer att anordnas på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö
16-17 oktober 2019 och då kommer socialförsäkringsfrågor att vara ett huvudtema.
Tidigare har det diskuterats att inrätta en minnesfond med anledning av Sigfrid Fregerts gärning.
Efter att denna fråga har beretts av personer inom SSAMD och SKDG har beslut tagits att
gästföreläsningen under höstens workshop skall kallas Wahlberg-Fregert högtidsföreläsning.

Åke Svensson
Ordförande i idégruppen inom SSAMD.

