Årsrapport 2020 för
SSDV:s Stiftelse för Internationell
Dermato-Venereologi
Stiftelsen har fortsatt sin verksamhet och under 2020 kraftsamlat för ett projekt i Malawi.
Under de 25 verksamhetsåren har cirka 799 000 kr insamlats. Styrelsen vill tacka alla som har
bidragit, bl.a. Galderma Nordic AB som liksom tidigare år stöttat verksamheten.
Under året har stipendier på vardera 25 000 kr delats ut till två erfarna ST-läkare för en månads
vistelse för att följa verksamheten på Hudkliniken vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre,
Malawi. Detta skedde efter ett ansökningsförfarande, där de två som bedömdes mest lämpliga (Anna
Karksson Groth, Stockholm och Anna Skånberg, Göteborg) valdes ut. En redogörelse för vistelsen av
de två var planerad till Vårmötet, men som så mycket annat fick det skjutas på framtiden pga
viruspandemin. Tanken var att aktiviteten skulle upprepas under 2021 men av samma skäl får det bli
ett års uppehåll, då det praktiska är svårt att ordna under nuvarande omständigheter.
Sedvanligt bidrag om USD 1 000 har lämnats till "International Foundation for Dermatology". Denna
stiftelse under International League of Dermatological Societies bedriver huvudsakligen
utbildningsverksamhet i Moshi i Tanzania, men har även viss verksamhet i övriga Afrika, i Syd- och
Mellanamerika, Asien och Oceanien.
Vidare har bidrag samlats in och förmedlats till International NGO "Dermatologists for Children" i
Ukraina som stöttar barn med hudsjukdomar, huvudsakligen Epidermolysis bullosa, och deras
familjer. Stiftelsen har ett konto med öronmärkta pengar för detta ändamål, och 2019 har 32 246 kr
skickats till denna NGO.
Liksom tidigare år är vi i styrelsen tacksamma för synpunkter och förslag på nya aktiviteter. Det kan
skickas till kassören, som vidarebefordrar till övriga styrelsen.
Stora eller små gåvor mottages tacksamt till Bg 5235 – 4685 (SSDV:s Stift för Int Derm-Ven) eller på
Swish 0767 83 94 81 (Gunnar Nyman, märk betalning med ändamål). Om ni vill stödja Malawi,
International Foundation eller NGO Ukraina specifikt så ange gärna detta på inbetalningen.
Styrelse:
Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm (ordförande); Gunnar Nyman, Borås (kassör); Karl Torell,
Uddevalla; Emelie Stenhammar, Linköping; Anahita Attaran, Lund (adjungerad).

Gunnar Nyman, nyman@cutis.nu

