VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
− Sektionen för Venereologi Antalet medlemmar var vid årets slut 115 personer.
Sektionsspecifikt medlemskap kostar 150 kr per år.
Anmälan, liksom tidigare uppbörd till SSDV, har skötts via sällskapets hemsida
ssdv.se.
Styrelsens sammansättning
Arne Wikström, Stockholm, ordförande; Petra Tunbäck, Göteborg, vice ordf;
Sinja Kristiansen, Malmö, sekreterare; Karin Andersson, Göteborg, kassör;
Anna Hestner, Skövde; Elisabet Nylander, Umeå, Imad Ghafoor, Gävle, övriga
ledamöter.
Valberedning
My Falk, Örebro (sammankallande), Gunilla Alvegren (Borås) och Hans-Ulrik Stark
(Karlstad).
Revisorer
Per-Anders Mjörnberg, Stockholm och Lena Fagerblom, Sundsvall.
Ekonomi
Se separat resultaträkning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten varav 4
telefonkonferenser och 1 konstituerande möte, samt en mängd informella kontakter
därutöver.
Årsmötet
Årsmötet 2019 hölls vid Läkaresällskapet i Stockholm den 25 januari, med 25
närvarande medlemmar.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och föreningens ekonomi samt revisorernas
berättelse redovisades. Sektionen uppvisade ett underskott för 2018 på 12.123 kr. Då
räkenskaperna befanns vara i god ordning, fastställdes bokslutet och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Ett par bedrägeriförsök hade gjorts under året,
däribland ett falskt mail från Arne till Karin om inbetalning av större summa till ett
bankkonto.
Val/omval av styrelseledamöter skedde: Sinja Kristiansen, Petra Tunbäck, Imad
Ghafoor (samtliga på 2 år) samt Karin Andersson (1 år)
Val av 2 revisorer på 1 år: Lena Fagerblom och Per-Anders Mjörnberg.
Val av valberedning: My Falk (sammankallande), Gunilla Alvergren, Hans-Ulrik

Stark.
Motioner: Inga inkomna.
Ämnen för kommande Utbildningsdagar diskuterades - Aktuell epidemiologi,
Hepatit-uppdatering, internet och smittspårning, genitala dermatoser – biologiska
läkemedel, könsdysfori, chemsex (möjlig föreläsare Åse Haugset, Olafiakliniken),
SRHR, Akut mottagning för våldtagna (AV).
Diskussionsfrågor: - Hur ser venereologin ut i olika delar av Sverige, såsom i övre
Norrland? Ingen på årsmötet hade en klar bild, men det är en lämplig fråga för SPUR
inspektion.
Mycoplasma genitalium; Behandling med Avelox kan ges när tillväxt avstannat d.v.s.
under 18 år går bra. Frågan kring screening för MG vid abort och spiralinsättning tas
upp. Det finns en metaanalys som talar för screening i dessa fall, vilket gör att det
finns med i IUSTIs riktlinjer samt i våra egna rekommendationer. Bland
gynekologernas arbetsgrupper (INF ARG) har rekommendationen ifrågasatts.
Frågan bör lyftas så konsensus finns, dvs. gemensamma rekommendationer med
gynekologer. Årsmötets uppfattning är att det behövs studier. Behöver mycoplasma
study group väckas till liv? Carin Anagrius berättar att det finns ett litet material med
ca 60 prover årligen från Falun. Resistensutveckling av MG har studerats. Det tycks
som att det är en långsam resistensutveckling mot Azitromycin, senaste siffra är 23%
(ej publicerat).
AIN (anala dysplasier); uppföljning, hur gör vi? Samsyn behövs med kirurg gällande
handläggning. Sinja ser över möjligheten att bjuda in till ett möte, eventuellt
höstmötet 2019. Mötet uttrycker att det är lämpligt att patienterna i första hand följs
av kirurg/proktolog.
Sinja Kristiansen tar upp problematik kring diagnossättning av Bowenoid papulos,
som har en histologiskt likadan bild som PeIN, vilket innebär canceranmälan. I
samband med ICD 11 som kommer om ett par år, kommer Bowenoid papulos att
klassificeras som genitala vårtor, d.v.s. då försvinner cancerdiagnosen. För att få till
snarare förändring finns det en önskan om att driva frågan för att få en ändring redan
i ICD 10. Årsmötet ger sitt samtycke till en sådan förändring.
Petra Tunbäck, Screening vid IVF; Flera patienter har sökt på STI mottagning med
önskan om provtagning inför IVF. Det har då varit oklart vilka prover som skall tas.
Petra undrar om fler har fått motsvarande frågeställning. Som svar är att några
enstaka enheter har fått frågan. Patienten får betala för provtagning och intyg.
My Falk berättar att vid STI kursen efterfrågas mer mikroskopi, hur mycket
mikroskoperas? Allmän uppmaning är att försöka att ge tid till mikroskopering under
handledning på hemmaklinikerna.

Allmän fråga kring hur många mottagningar som ställer fråga till patienterna kring
våld i nära relation. Det finns som rutin på bland annat på ungdomsmottagningar i
Stockholm, på STI mottagningarna i Uppsala och Karlstad.

Utbildningsdagen 2019
Sektionens årliga utbildningsdag hölls som brukligt i Läkaresällskapets lokaler i
Stockholm, fredagen den 26 januari.
Temat för dagen ”Bakteriella infektioner”. Petra Tunbäck uppdaterade kring syfilis,
Finn Filén pratade om LGV, PG Larsson belyste bakteriell vaginos. Efter lunch
föreläste Lars Falk om ospecifik uretrit och Björn Herrman om klamydia.
Avslutningsvis talade Rebecka Vyth om tips och trix kring smittspårning.
Venereologi-stipendium 2019
Tyvärr ingen sökande detta år.
SSDV:s vårmöte/Nordiska kongressen i Göteborg, 8-10 maj
Fiona Lewis hade en ”keynote lecture” om vulvadermatoser. Det fanns även ett
venereologisymposium den 10 maj, vilket avhandlade mycoplasma genitalium, PrEP,
transgender-frågor samt genitala sår.
Höstmöte 4 oktober, Stockholm
Årets höstmöte anordnandes på Läkaresällskapet. Anna Löfroth föreläste om
vulvacancer. Eva Björnelius pratade sedan om mycoplasma genitalium; resistensläget
och frågor kring behandling belystes. SSDV:s STI-riktlinjer, som var under
uppdatering, nämndes kort. Rekommendation kring behandling av gc, klamydia och
trichomonas kommer att ändras något. Alla uppmanades att flagga för
venereologistipendiet.
Övriga frågor
Sektionen har i SSDV:s styrelse representerats av ordföranden, där arbetet till en stor
del kretsat kring hemsidan, ST-utbildningsfrågor, organisation av
dermatovenereologin i Sverige inkl. vårdval, problemet med avsaknad av kontroll av
estetiska ingrepp, vårmötet i Göteborg samt nästa års vårmöte i Västerås.
Vi har även bidragit med manus till föreningstidningen ”Dermatologi &
Venereologi”.
För övrigt, har löpande medicinska frågor kring handläggning och policy diskuterats.
För styrelsen, december 2019 – Arne Wikström.

