Verksamhetsberättelse från Svenska Kontaktdermatitgruppen
(SKDG) för 2018
SKDG hade i början av året 11 ordinarie medlemmar och 3 emeriti. Under året har Malin
Engfeldt slutat i gruppen och Marléne Isaksson blivit emerita. En av de två ytterligare
medlemmarna som sitter i SKDG som representanter för Svenska sällskapet för arbets- och
miljödermatologi (SSAMD) har blivit invald som ordinarie medlem; Bo Glas. Gruppens
ordförande är Lina Hagvall, sekreterare är Bo Glas. Gruppen har haft två möten, ett lunchlunch-möte under våren i Hemavan och ett möte i samband med SSAMD:s höstmöte i
Stockholm.
Flera av gruppens medlemmar är även aktiva i Svenska sällskapet för arbets- och
miljödermatologi och dess arbetsgrupper.
För 2018 vill vi lyfta fram följande aktiviteter genomförda inom gruppen eller på initiativ av
gruppen:
-

Vi fortsätter att driva frågan om ett kvalitetsregister för epikutantestning (EpiReg).
EpiReg har nu tagits över av Mihály Matura, Skövde.

Vi har under 2018 arbetat vidare med 3 gemensamma studier som drivits i gruppens regi:
- Diagnostisk träffsäkerhet av dagens merkaptomix kontra en ny mix med högre
merkaptobensotiazol (MBT)-innehåll.
- Eventuell diagnostisk nytta av en ny MCI/MI mix
- Utvärdering av en högre lapptestkoncentration för koboltsalter
Under 2018 publicerade vi resultat från gruppens tidigare gemensamma studie av
betydelsen av oxidativ aktivering för kontaktallergi mot doftämnet geraniol:
Hagvall L, Bruze M, Engfeldt M, Isaksson M, Lindberg M, Ryberg K, Stenberg B, Svedman C,
Karlberg A-T, Bråred Christensson J. Contact allergy to oxidized geraniol among Swedish
dermatitis patients – a multicentre study by the Swedish Contact Dermatitis Research Group.
Contact Dermatitis. 2018: 79 (4); 232-238.
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