Årsberättelse för Privatpraktiserande Dermatologers Förening maj 2018 till maj 2019
Styrelsen har under året haft regelbundna email-kontakter och flertal telefonmöten samt ett
internat 22 – 23 mars på Falkenbergs Strandbad, för att planera inför årsmötet där den 22-24
augusti 2019.
Årsmötet 2018 för föreningen ägde rum på Loka Brunn 23-25 augusti. Det inleddes på torsdag
kväll med föreläsningar av Reza Yazdanpanah ”Hur kompletterar vi våra medicinska
behandlingar med estetiska för patienter med acne, rosacea och hyperpigmenteringar?” och
Margareta Lirvall ”Omhändertagande och behandling av psoriasispatienter med samsjuklighet ”.
Under årsmötesförhandlingarna fredag morgon informerade Thor Bleeker från Hemsidan,
www.pdf.nu, att det sker en fortsatt ständig utveckling av PDF:s app, som finns att hämta till
Iphone och android med all info om PDF, med möjlighet att skicka krypterade bilder till/från
vårdcentraler, andra specialistkollegor och mellan oss dermatologer, mentometer-funktion som
kan användas i olika föreläsnings-sammanhang, m.m.
Ragnar Jonell rapporterade via sms från nationella taxan att ersättningar för 2019 inte var klara.
Förhandlingar har dock förts mellan Läkarförbundet och SKL, som resulterat i en uppräkning på
2,5% av nationella taxan. Förhandling pågick också om ev. internetbaserad medicin, typ KRY.
Hélène Wolff rapporterade från SSDV:s styrelsemöten som hållits under året. Föreningen har
idag 595 medlemmar, varav 415 betalande. Kliniker fortsätter att SPUR-inspekteras. Nya
enheter som tar emot ST-läkare måste bli SPUR-inspekterade först. Varje Landsting beslutar i
övrigt om tillstånd, struktur och ersättning. I Vårdval Stockholm gällde fortfarande att enheter
inte fick ta eget ansvar för ST-utbildning av hudspecialister, eftersom struktur saknades och
vederbörande läkare riskerade då att inte godkännas av Socialstyrelsen. En struktur är under
diskussion/utveckling.
En motion från Lena Holm under årsmötet i Jönköping 2017 godtogs för bildandet av en
undergrupp inom SSDV för Vårdvalsfrågor. Gruppen har av olika skäl dock ännu inte kommit
igång med sitt arbete, men planerar att göra så under detta år.
En intressegrupp för formaliserad vidareutbildning har också bildats.
Intressegruppen för estetisk dermatologi har nu 100 medlemmar och medlemsantalet ökar.
Gruppen har arbetat hårt för att få till stånd ett nytt lagförslag med krav på att enbart
legitimerad personal (ssk och läkare) får handha laser, kryo m.m. och att utförande enheter skall
ha egna patientförsäkringar. En sådan lag ligger dock ännu inte på bordet. Intressegruppen
fortsätter att arbeta för det.
SSDV:s egen tidskrift D&V tar gärna emot artiklar för publikation och erbjuder reporter som kan
hjälpa till. Det är också möjligt att annonsera i tidskriften för egna verksamheten, liksom även
privat.
Hélène informerade vidare om Nordiska mötet i Göteborg 8-10 maj 2019.
Gunnar Nyman rapporterade från Internationella stiftelsen, som bildades 1994. Den ger stöd till
Dermatovenerologi i östra Europa och tredje världen, bekostar auskultation av kollegor vid olika
mottagningar i Sverige, deltagande i konferenser, huvudsakligen i Sverige, utrustning, litteratur
och stöd till projekt. Bidrag behövs, och pengar kan sättas in på BG 5235-4685 alt Swish 0767839481.
Angående PsoReg refererades kort, att man fortfarande arbetar för att göra det lättare för
privatpraktiserande dermatologer att använda registret. De tekniska förutsättningarna är på
plats (Instruktionsfilmer finns tillgängliga på www.psoreg.com för inloggning,
patientregistrering, datauttag m.m. Datauttag görs direkt i www.psoreg.org. Den som inte har

SITHS-kort kan beställa en USB-YubiKey hos incasupport@vll.se för inloggning. Det är också
möjligt att via en vanlig webbläsare koppla upp sig och få hjälp i ett videomöte).
För att inspirera blivande dermatologer till att arbeta privat beslutades om att bjuda in 10 STläkare till årsmötet 2019, där Hemsidesbolaget betalar konferensavgiften för samtliga och PDF
hotellkostnaden för fem. För att rekrytera nya medlemmar till PDF uppkom också förslag om att
information om PDF automatiskt kommer upp som en valbar undergrupp till SSDV när man
ansöker om medlemskap i SSDV. Länk till specialistmottagningar knutna till PDF bör även läggas
upp på Hemsidan.
Val till styrelse:
Ordförande Agneta Augustsson har ytterligare 1 år kvar.
Till vice ordförande nyvaldes MariHelen Sandström Falk för 2 år.
Till sekreterare omvaldes Lena Holm för 1 år.
Till kassör omvaldes Björn Sonesson för ytterligare 2 år.
Som övriga ledamöter har Thor Bleeker 1 år kvar och Ruth Eld Forest nyvaldes för 2 år.
Till valberedning omvaldes Eva Rånby för 1 år och Christina Nohlgård nyvaldes för 2 år.
Efter årsmötesförhandlingarna togs Vårdval åter upp som stående diskussionspunkt. I
Stockholm har de kraftiga nedskärningarna på ca 30% på 2 år medfört ekonomiska svårigheter
för särskilt de mindre och medelstora verksamheterna att få ekonomin att gå ihop. PDF:s
Stockholmsgrupp fortsätter att arbeta för förbättrade villkor, och planerar att uppsöka och
agera i andra forum.
Även i övriga landet finns klara problem, men i de landsting där sjukhusklinikerna också är med
i Vårdvalet fungerar det bättre. I Stockholm står sjukhusklinikerna utanför, vilket försvårar
samarbetet mellan den offentligt finansierade vården och den privata.
För läkarna fortsatte sedan förmiddagsprogrammet med föreläsningarna ”Psoriasis.
Methotrexat, biologisk behandling. När skall vi välja vad?” (Tore Särnhult) och
”Systembehandlingar vid Atopiskt eksem - gammalt och nytt.” (Lena Holm)
Parallellt med läkarnas förmiddagsprogram löpte sköterskornas program med ”Krämers Galenik i
Allmänhet” (AnnaKarin Morén) och ”Epicutantestning i teori och praktik” (BrittMarie Ehn och
Gunnar Nyman)
Resterande program 24-25 augusti var gemensamt för samtliga deltagare med inspirerande
blandade föreläsningar;
Nytt på Melanomfronten
Kari Nielsen
Kontaktallergi mot bivax och propolis
Gunnar Nyman
Läkarmöte på nätet – Lösningen för framtidens vård? För vem och hur? Och vem skall betala?
Sven Söderberg (Läkarförbundet) och Nasim Farrokhnia (Kry)
Injektionsbehandling av ådernät och åderbråck
Birgit Kahle
Juvederm eller Restylane?
Andreas Ekmander och Anton Zelikman
Vem skall göra estetiska behandlingar?
Hélène Wolff
Inspirationsföreläsning
Thomas Eriksson
Nästa årsmöte hålls på Falkenbergs Strandhotell 22 -24 augusti 2018
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