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Styrelse-, års- och sektionsmöten:
Under revisionsåret har sektionen haft följande möten:
• Styrelsemöten:
- 190507 (Göteborg)
- 191122 (videolänk/telefon)
• Årsmöte:
- i samband med SSDV:s Vårmöte/Nordic Congress of Dermatology (190507)
• Sektionsmöte
- inget specifikt sektionsmöte gavs men programansvar fanns för sektion ”Melanoma management
revolution” (del i programmet) på Nordic Congress of Dermatology (Göteborg 190508)
Utbildningar och föreläsningar:
I sektionens regi gavs följande kurser och föreläsningar under verksamhetsåret maj 2019-maj 2020:
• Program vid Nordic Congress of Dermatology, sektion “ Melanoma management revolution”:
Chair: Kari Nielsen (Sve) & Veli-Matti Kähäri (Fin)
-The genomics of melanoma - to understand the underlying biology, prognosis and therapy
response.
Göran Jönsson (Swe)
- Update on 2018 WHO classification of melanocytic tumours
with emphasis on dysplastic nevi
Iva Johansson (Swe)
- Melanoma immunotherapy in 2019.
Max Levin (Swe)

Sektionens satsningar under 2019-2020:
▪

▪

Nyhetsbrev till SDKO:s medlemmar.
Årets nyhetsbrev för 2019/20 skickades ut lagom till luciakaffet, till samtliga medlemmar i SSDV.
Detta på grund av nyheter som bland annat berörde vårt resebidrag, som höjdes markant från
årsskiftet. Nyhetsbrevet publiceras numera även på SDKO:s websektion på www.ssdv.se. Det årliga
nyhetsbrevet har som syfte att kort informera SDKO:s medlemmar om nyheter som rör sektionen
samt att främja och stimulera intresset fö r dermatologisk kirurgi och onkologi samt dermatologisk
laserkirurgi.
Regeringsuppdragen om tidig diagnostik samt hudcancerprevention (workshopar 2018)
Under våren 2020 har RCC Väst gett Johan Dahlén Gyllencreutz i uppdrag att ta fram en web-baserad
nationell utbildning om teledermatoskopi. Utbildningen ska riktas mot allmänläkare eller de som
kommer att använda teledermatoskopi. SDKO stöder initiativet och hoppas att många SDKOmedlemmar kan vara Johan behjälplig med att ta fram utbildningsmaterialet. Avseende
regeringsuppdraget om vilken instans som bör vara ansvarig för hudcancerprevention beslutades i
juni 2019 att uppdraget och tillhörande medel går till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Uppdraget
är tidsbegränsat från 2019-2021 (enligt SSM).
SDKO tog därför kontakt med SSM under hösten 2019 för att dels efterhöra om den svenska
Euromelanomakampanjen i någon form skulle kunna skötas av SSM och dels komma med förslag
avseende framtida hudcancerpreventionsarbete. SDKO erbjöd även sina tjänster och att vara
behjälplig med arbetet avseende hudcancerpreventionsuppdraget. SDKO:s förslag avhandlades på
SSM:s samverkansmöte i januari 2020. Delar av svaret från SSM redovisas här. Citat:
”Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) arbete med UV-frågor och hudcancerprevention har stöd och
vägledning av ett vetenskapligt råd med experter inom onkologi, dermatologi, psykologi och
meteorologi. När det gäller informationskampanjer så är det en återkommande aktivitet i vårt arbete
med hudcancerprevention, nu senast riktat till vinterresenärer kring julledigheten. Det
regeringsuppdrag som SSM fått gällande hudcancerprevention sträcker sig från 2019-2021, i år har vi
fått 2 000 000 kr till förstärkt arbete. Regeringsuppdraget för inte med sig några personella resurser
och sträcker sig över tre år. Att leda Euromelanoma-kampanjen är något som skulle kräva mer
resurser samt en annan långsiktighet. SSM kommer därmed inte ta över arbetet med Euromelanomakampanjen. Under arbetet med nu pågående regeringsuppdrag kommer arbete riktat till vårdsektorn
att ske via Regionala Cancercentrum (RCC). I arbetet finns flera tänkbara aktiviteter och vi tar med
oss era synpunkter.” Slut citat
SDKO-styrelsen anser därmed att vi gjort vad vi kunnat för att vår specialitetsförening skulle kunna få
vara med och påverka och vara delaktig i arbetet med förbättrad hudcancerprevention. I nuläget
planerar styrelsen inga ytterligare försök att påverka SSM eller de olika RCC.

▪

SDKO:s tidigare utbildningsstipendium.
Under styrelsemöte 2019 beslutades om att helt avveckla SDKO:s utbildningsstipendium. En satsning
skedde istället på rese/auskultationsbidraget. V.g. se nedan.

▪

Rese/auskultations-bidrag.
Under årsmötet 2017 beslutades om att instifta ett mindre stipendium/bidrag till gagn för
medlemmarna i SDKO. Bidragssumman har därefter höjts vid flera tillfällen och från årsskiftet
2019/20 höjdes bidraget till 8000 kr/ansökan. Syftet med bidraget är att man fortlöpande ska kunna
ansöka om ekonomisk hjälp till studieresa. Under första delen av 2020 har 2 ansökningar inkommit.
Bägge ansökningarna har direkt kunnat beviljas. Styrelsen ser gärna att fler medlemmar utnyttjar
möjligheten att ansöka om bidrag från SDKO. Ansökningarna kommer fortsatt att behandlas löpande
av styrelsen och beviljas under hela året, utan specifik ansökningstid. Annonsering om stipendiet har
skett i medlemstidningen, nyhetsbrevet och via mejlutskick från SSDV.

▪

5-FU utan licens?
SDKO:s styrelse har under 2019 uppvaktat både tillverkaren för Efudix (Meda/Mylan) och
Läkemedelsverket för att motivera till att släppa på licenskravet vid förskrivning. Detta efter flera
publicerade studier, bland annat i New England Journal of Medicine (NEJM), som visat att 5-FU är
kostnadseffektivt mot aktiniska keratoser. Ärendet handläggs för närvarande. Besked väntas under
2020.

▪

Remissbedömningar och vårdprogram.
Aktuella remissbedömningar/vårdprogram:
-

-

Remiss inkom från regeringen via Svenska Läkaresällskapet (SLS) avseende ny lag om estetiska
behandlingar ”Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska
ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20).
SDKO bemötte remissen i samarbete med intressegruppen för estetisk dermatologi.
Vårdprogram för skivepitelcancer i huden.
SDKO:s styrelse är representerad i form av två medlemmar (IA, KN). En första remissrunda
planeras under våren 2020. John Paoli är ordförande för vårdprogrammet.
Vårdprogram för Merkelcellscancer.
Arbetet är påbörjat och långt framskridet men pga COVID-19-pandemin har den första
remissrundan skjutits upp från våren till hösten 2020. Viveca Björnhagen (plastikkirurg
Karolinska) är ordförande för vårdprogrammet. SDKO bevakar och styrelsen har representant
(KN) i vårdprogramgruppen.

▪

Vårmötet 2020.
Under Vårmötet 2020, planerat till Västerås, skulle SDKO:s sektionstid innehålla föredrag om
”Teledermatoskopisk korttidsmonitorering av atypiska melanocytära lesioner” samt ”Behandling av
hemangiom och mer ovanliga kärltumörer ”. På grund av pandemin med COVID-19 fick dock
vårmötets planerade sektionsföreläsningar utgå.

▪

Euromelanoma week 2019 och 2020
Under 2019 ägde Euromelanoma week rum under vecka 20. Åsa Ingvar var ideell nationell
koordinator. SDKO:s styrelse reviderade patientinformationsmaterialet för att anpassas till Sverige.
Tema för 2019 års kampanj var ”The fight against skin cancer begins in your head”. Under 2019 och
2020 har arbetet för att hitta en ny nationell koordinator pågått. Trots intensiv lobbyverksamhet har i
skrivande stund (april 2020) ingen ersättare till Åsa Ingvar hittats. Avseende uppvaktningen av
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), som potentiell aktör inom Euromelanoma gav inget resultat.
Fortsatt sker Euromelanomakampanjen som ett enskilt sponsorfinansierat europeiskt samarbete
inom Euromelanomagruppen, med en förtydligad koppling till EADO (Eur. association of dermato
oncology). För mer info se: www.euromelanoma.org/sweden På grund av pandemin med COVID
kommer årets kampanj med screeningbesök att utgå, men den mediala redan planerade kampanjen
kommer att ske, men senareläggs för at inte konkurrera med hälsobudskap avseende COVID-19.

▪

Dermatologi och Venereologi (D&V)
Flera av SDKO:s medlemmar har skrivit i SSDV:s medlemstidning under året som gått. Rapport om
Euromelanoma, rapport från tidigare utbildningsstipendiat (Oscar Zaar) och om det höjda
resebidraget är några ämnen som berörts.

Ekonomi 2019-2020:
▪

Medlemsavgift och ekonomi.
Medlemsavgift på 100 kr per år och medlem gäller tills vidare. Ekonomin är för närvarande god.
Medlemsintäkterna planeras gå i huvudsak till det nyligen höjda resebidraget, för att komma
medlemmarna tillgodo.
Kontanta medel var 86931 kr per 191231, inkluderande medlemsavgifter för år 2018 och 2019.
Utgifterna under räkenskapsåret var 4879kr och bestod av bankavgifter, avtackning samt
lokalkostnader för styrelsemöte.
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