ÅRSBERÄTTELSE
Privatpraktiserande Dermatologers Förening (PDF) maj 2019 till maj 2020
Styrelsen har under året haft regelbundna email-kontakter och flertal telefonmöten samt ett internat 25
– 26 januari på Lundsbrunns kurort och Spa, för att planera inför årsmötet där den 20-22 augusti 2020.

Årsmötet 2019 för föreningen ägde rum på Falkenberg Strandhotell 22-24 augusti. Det inleddes på
torsdag kväll med föreläsningar av Lyudmila Derevyanko ”Dermatovenereologi in Ukraine progress
and challenges” och Martin Bergö ”Påverkar antioxidanter initiering eller progression av malignt
melanom?”

Årsmötesförhandlingarna fredag morgon:
Kassör Björn Sonesson informerade om att antalet betalande medlemmar var 70. Aktuellt
medlemsregister finns på PDF:s Hemsida. Registret ”nollställs” vid årsskiftet, och i takt med att man
betalar in medlemsavgiften förs man upp i registret. Ansökan om medlemskap mejlas tillsammans
med CV och rekommendationer från 2 medlemmar till kassören. Medlemsavgiften förblir oförändrad
500 kr per år för de som betalar före 31 maj. Vid inbetalning senare gäller 700 kr. Björn Sonesson
redovisade vidare ekonomin, som var god. På föreningens konto fanns vid tillfället 159.000 kr. Det
beslutades att föreningen även nästkommande år skulle bjuda in 10 ST-läkare till årsmötet, där
Hemsidesbolaget betalar konferensavgiften för samtliga och PDF hotellkostnaden för fem. Föreningen
ser det som ett steg i att marknadsföra sig och få in nya yngre medlemmar.
Revisor Steinar Sjöborg hade granskat revisionsberättelsen och fann den vara i god ordning.
Val till styrelse:
• Ordförande Agneta Augustsson omvaldes för ytterligare 1 år.
• Vice ordförande MariHelen Sandström Falk har 1 år kvar på sitt mandat.
• Sekreterare Lena Holm omvaldes för ytterligare 1 år.
• Kassör Björn Sonesson har 1 år kvar på sitt mandat.
• Som övriga ledamöter omvaldes Thor Bleeker för 2 år och Ruth Eld Forest har 1 år kvar på
sitt mandat.
• I valberedningen har Christina Nohlgård 1 år kvar på sitt mandat och blir sammankallande.
Christina Engman nyvaldes för 2 år.
• MarieHelen Sandström Falk representerar Privata dermatologer vid SSDV:s styrelsemöten,
med Lena Holm som suppleant. Lena Holm representerar PDF vid Nationella CHÖL-möten.
Thor Bleeker informerade från Hemsidan, www.pdf.nu, att det sker en ständig utveckling av PDF:s
app, som finns att hämta till Iphone och android med all info om PDF (möjlighet att skicka krypterade
bilder till/från vårdcentraler, andra specialistkollegor och mellan oss dermatologer, mentometerfunktion som kan användas i olika föreläsnings-sammanhang, m.m.). Cirka 5 000 inloggningar per år
sker till Hemsidan. Vidare informerade Thor om att upplägget av ”What´s New” förändrats sedan
Håkan Mobacken avsagt sig uppdraget. Uppdraget har nu delats mellan flera kollegor som rapporterar
från sina speciella intresseområden. Upplägget har fallit väl ut och är tänkt att fortsätta.
Ragnar Jonell rapporterade från nationella taxan att ersättningar för 2019 räknas upp med 2,5%, och
lika mycket för 2020.
MariHelen Sandström Falk rapporterade från SSDV:s styrelsemöten som hållits under året.
Föreningen har idag 570 betalande medlemmar. 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 har en privat enhet SPUR-inspekterats i år och

godkänts för att ha egna ST-tjänster. För övriga gäller fortfarande att enheter inte får ta eget ansvar för
ST-utbildning av hudspecialister, eftersom struktur saknas och vederbörande läkare riskerar att inte
godkännas av Socialstyrelsen. Däremot kan enheter ta emot ST-läkare för klinisk tjänstgöring efter
överenskommelse med ”Moderkliniken”. Eftersom universitetsklinikerna krymper och blir mer
högspecialiserade krävs att läkare får komma ut i Vårdvalet för att få en bred kompetens i allmän
dermatologi. En struktur är under diskussion/utveckling. SSDV arbetar också med målbeskrivningar
för ST-läkare liksom ST-kurser. De handhar stipendieansökningar liksom EU-tenta bidrag.
Hyperhidros har åter diskuterats i föreningen, fr.a. vad gäller gränsdragningar för vad som skall
behandlas. Man planerar att 2022 samordna det Nordiska mötet med SSDV:s årsmöte, liksom det
gjordes i år. 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.
Lena Holm rapporterade från Nationella CHÖL-möten som hålls 2 heldagar/år. Från varje region
rapporteras antal specialistläkare resp ST-läkare. Vissa regioner har extremt svår situation med alltför
få specialistläkare i förhållande till ST-tjänster. Vårdvalsområdena fr.a. i Stockholm och Skåne har
lockat många dit, varför det uppstått en obalans i övriga landet. Varje region rapporterar även i övrigt
vilka svårigheter man står inför. Mycket fokus har det senaste året legat på hur man i olika regioner
använder digital vård, t.ex för bokning av patienter, bildremisser, teledermatoskopi, enkla återbesök
(fr.a. acne/isotretionin) m.m. Varierar mycket över landet. T.ex. kräver man i Kalmar, Göteborg m.fl
bildremiss för tumörfrågeställning. I Gävle önskar man även bildremisser (genom picsara) på
dermatoser.
Lena Lundeberg som är samordnare för den nya ”Nationella kunskapsstyrningen” beskrev vid senaste
mötet hur konstruktionen är tänkt kring nationella vårdprogram (NPO). Arton programområden är
planerade, som skall arbeta för att ta fram nationella riktlinjer för olika diagnoser/områden. Lokala
specialitetsråd, såsom SPESAK i Stockholm, kommer sannolikt att ersättas av den nya organisationen.
KS ansvarar för att utarbeta ett kvalitetsregister för Atopiskt Dermatit, SwedAD, motsvarande Psoreg
för Psoriasis.
Nysam är en organisation som presenterat sig på CHÖL-möten och också har möten 2 gånger per år i
anslutning till de nationella chölmötena. Nysam har i över 25 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse
inom sjukvård och omsorg som stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Tolv
landsting är f.n. med. Inga privatpraktiserande verksamheter är med, mycket beroende på att frågorna
är anpassade till offentlig vård. Deltagande för kliniker/verksamheter kostar 20 000kr/år.
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. Kommande projekt var att två erfarna ST-läkare ges bidrag för 1 månad vardera att
åka till Malawi i oktober 2019. Sedan start har stiftelsen samlat in totalt 770.000kr och betalat ut i stöd
690. 000 kr.

Övriga frågor som behandlades under årsmötesförhandlingarna:
a) Hur hitta/rekrytera nya medlemmar till PDF? Sända ett utskick till samtliga nya specialister med
information om PDF? Tydligare information på Hemsidan om hur man söker medlemskap?
Informationen om PDF automatiskt kommer upp som en valbar undergrupp till SSDV när man
ansöker om medlemskap i SSDV?
Steinar Sjöborg föreslog att en speciell arbetsgrupp borde tillsättas för att ta fram bra förslag.
Styrelsen tog på sig uppgiften att tillsätta en sådan grupp tillsammans med Steinar.
b) Agneta Augustsson informerade/rapporterade om läget efter den skrivelse som PDF:s styrelse,
enligt förra årsmötets beslut, författade och skickade till SSDV angående handläggning av Aktiniska
keratoser. Utbildning av husläkare planeras, men enligt Agneta lågt intresse från husläkarnas sida. AK
fortsätter att vara ett problem i vården, och fr.a. på vilken vårdnivå de skall skötas.

c) Momsfrågan. Skatteverket beslutade att momsbelägga all uthyrning av vårdtjänster, inklusive
konsultläkare från 1 juli 2019. Det har inneburit stora konsekvenser för många privat drivna
verksamheter som till stor del bygger på konsultläkare. I Vårdval Hud Stockholm har det efter 30%iga nedskärningar senaste åren inte funnits marginal för arbetsgivarna att ta på sig den extra kostnaden,
utan den har då belastats konsulten, vilket många konsulter inte accepterat och då valt att lämna
verksamheterna. Alternativet är anställning som många inte vill ha.
Läkarförbundet arbetar mycket aktivt i frågan eftersom det även föreligger ojämlik konkurrens, då
offentlig vård inte drabbas av momsen.
d) Vårdvalen. Som stående punkt togs även Vårdvalsfrågan upp. Halland har fått ökat tak, men fler
som skall dela på ”kakan”, då ytterligare en ny privat aktör kommit in. Man räknar med ca 10-15%
minskning. Annars i stort oförändrat. I Skåne har det inte hänt mycket, men man diskuterar att ev
införa remisstvång såsom i Stockholm. I Stockholm har inte mycket hänt sedan den kraftiga
sänkningen av besök och åtgärder för 2 år sedan (förutom en särskild åtgärd, excision i ansikte, som
uppgraderats något). Vid stormöte med SLL i maj 2019 upprorisk stämning, då många enheter kämpar
med en ekonomi som knappt går ihop. Momsfrågan har ytterligare lagt sten på bördan. Trots läget
pågår för närvarande inga förhandlingar, men en revision av Vårdval Hud kommer att ske under 2020.

Efter årsmötesförhandlingarna fortsatte sedan förmiddagsprogrammet för läkarna med
föreläsningen ”The burden of genital psoriasis and how to manage the patients” (Elisabeth Riedl).
Parallellt med läkarnas förmiddagsprogram löpte sköterskornas program med ”Grundläggande
immunologi inom psoriasis” (Cecilia Jädert ), med efterföljande praktisk genomgång av PASI.
Resterande program 23-24 augusti var gemensamt för samtliga deltagare med inspirerande blandade
föreläsningar;
”Atopisk dermatit i nytt ljus”
“Malignant melanoma of the mucous membranes”
”Peniscancer och cancer i vulva”
”Psykodermatologi”
”Nytt om PsoReg”
“How to plan treatment for basal cell carcinomas
and actinic keratosis”
”Modet att lyssna på sin egen intuition i mötet med
andra människor”
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