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Styrelsen har sedan september 2019 haft tre fysiska och en
virtuellt protokollförda sammanträden, samt planerar ytterligare ett möte den
26 maj. Därtill flera extra virtuella möten som protokollförts vid nästkommande
sammanträde, på grund av inkommande brådskande ärenden som behövde
besvaras innan nästkommande möte. Samtliga protokoll finns att ta del av på
hemsidan.
Styrelsens arbete har präglats av bland annat följande:
•
Utbildningsfrågor med fokus både på ST utbildning och fortbildning för
specialister. Sammanställning av ST-enkäten 2019 är publicerad på hemsidan:
https://ssdv.se/utbildning/st-utbildning/st-kurser/st-traeffen

• Nära samarbete, enstaka gemensamt möte och regelbunden
rapportering med Nationella programområdesgruppen, vg se nedan
under NPO.
• Styrelsen har i samråd med NPO hudsjukdomar utsett olika
specialitetsrepresentanter till flera angränsande nationella
programområden.
• Hudläkarenkäten är inskickad och flertal verksamchefer har svarat.
Resultaten kommer att hjälpa kartlägga nuvarande bemanningssituation i
landet samt framtida behov av hudläkare på olika ställen i Sverige.
• Regelbundet samråd med redaktionen för medlemstidningen.
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• Ett fortsatt arbete med uppdatering av hemsidan, medlemsregister samt
arbete för att mobilanpassa hemsidan, som ska underlätta både betalning
och tillgång till hemsidans information www.ssdv.se
• Hyperhidrosriktlinjerna är uppdaterade.
• Sektionen från venereologi har på uppdrag av SSDV uppdaterat STIriktlinjer.
• Intressegruppen för psoriasis har uppdaterat senaste
rekommendationerna för psoriasis som finns på hemsidan
• Regelbunden kommunikation och återkoppling mellan SSDV:s styrelse
och samtliga intressegrupper inom SSDV.
• Vi har involverat oss mycket i en remiss från SLS angående lagförslag
gällande estetisk kirurgi och injektionsbehandling. Efter noggrann diskussion
med ett flertal intressegrupper inom SSDV har vi meddelat SSDV styrelsens
synpunkter: – Även hudläkare bör vara med i lagförslagets förteckning över
läkare som är godkända att utföra estetiska kirurgiska ingrepp. – Laser är också
en form av kirurgi. – 18-årsgräns är rimligt för att få genomgå estetiska kirurgiska
ingrepp, med undantag för vissa utvalda ingrepp som till exempel öronplastik.
Inget svar föreligger när denna årsberättelse skrivs.
• Vi har skickat ett brev från SSDV angående ”restnoteringar av
läkemedel” samt problematiken kopplad till detta. Svaret vi
fick beskriver Läkemedelsverkets arbete med att förbättra
kommunikationen mellan olika aktörer inom
läkemedelsförsörjningen.
• Vid nationellt chefsmöte har styrelsen ånyo framfört önskemål att
ledamotens ordinarie arbetsgivare (offentlig vårdgivare) bidrar med avsatt
tid för styrelsearbete, förslagsvis 2–3 timmar/vecka.
• Hallands hudklinik har tillfrågats och godkänt att flytta vårmötet i Halland
från 2022 till 2023. Därmed är det beslutat att SSDV:s årsmöte kommer att
hållas i samband med NCDV (Nordic congress of Dermatology and
Venereology) 2022, och NCDV ersätter då SSDV:s vårmöte det året. Den
klinik som skulle vara värd för SSDV:s vårmöte året efter Halland har även
godkänt en förskjutning på ett år.
• Styrelsen har tidigare beslutat om utökat antal priser och stipendier i
samband med vårmöte i Västerås. Stipendier för att delta på vårmötet: 6
stipendier för att delta i mötet för ST-läkare, som får kongressavgiften
betald. Ingen motprestation. Ytterligare 6 personer som presenterar
abstract skall få kongressavgiften betald. Styrelsen beslutade även att 2 st
priser för bästa poster skall delas ut, där SSDV står för 3000 kr/pris, och
kongressarrangören skjuter till 2000 kr/pris. Bedömningskommittén består
av Intressegruppen för forskning.
• Önskan om namnbyte från Hud-och Könssjukdomar till Dermatologi och
Venereologi. Frågan togs upp 2015 med namninsamling till alla medlemmar
varav 117 var för och ingen emot, och styrelsebeslut samma år. Nu i
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samband med nya regler för BT och ST har vi mailat in igen vårt önskemål
till Socialstyrelsen om namnbyte i enlighet med tidigare styrelsebeslut.
• Vi har bevakat SLF fullmäktige samt skall delta i SLS fullmäktige strax innan
SSDV:S eget årsmöte.
• Vi har haft nära samarbete med SLF gällande deras insatser i politiken
samt för att lyfta läkarkåren allmänt samt fortbildning specifikt.
• Enligt beslut på årsmötet 2019 har vi skickat in ansökan om att bli
medlemsförening i Svenska läkaresällskapet (SLS). Detta innebär att vi
kommer att uppgraderas till medlemsföreningar i SLS och anslutas med vårt
medlemsantal. Vi betalar avgift och får inflytande i relation till antalet
läkarmedlemmar, fullmäktige beslutar varje år om avgiften och alla
medlemmar i medlemsförening blir ”föreningsanknutna” medlemmar i SLS.
Hela föreningen betalar för det sektionsövergripande arbete SLS bedriver –
istället för som i dag ett fåtal individuella medlemmar. https://www.sls.se/omoss/nytt-forslag-om-medlemskap/

SSDV:s ekonomi
Ekonomin är i fortsatt god balans och Nordic Congress of Dermatology and
Venereology, som 2019 ersatte SSDV:s nationella Vårmöte, resulterade i ytterligare
ekonomiskt tillskott. De senaste åren har även vår medlemstidning Dermatologi &
Venereologi bidragit till ökade intäkter. Vid årsmötet 2019 röstade SSDV:s
medlemmar igenom att SSDV ska anslutas som fullvärdig medlemssektion till
Svenska Läkaresällskapet (SLS). Den ekonomiska konsekvensen av detta
beräknades ursprungligen vara att SSDV skulle betala 200–300 kr per medlem till
SLS. Den slutliga avgiften blev istället 140 kr för ordinarie medlemmar och 70 kr för
de med reducerad medlemsavgift. Utifrån detta anser styrelsen att det finns
utrymme för en sänkning av avgiften för de medlemmar som är ST-läkare. I övrigt
planeras oförändrad avgift på 900 kr för specialistläkare och 450 kr för de över 65
år.
ST utbildning
Utbildningsgruppen (UG) består av 11 personer som bevakar aktuella
utbildningsfrågor och har under året haft regelbundna möten via telefonkonferens.
Eva Johansson Backman som är medlem i utbildningsgruppen är även svensk
representant i UEMS-EBDV.
Josefin Lysell är utbildningsansvarig i styrelsen och ordförande i UG som
samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen av det nationella STkursutbudet. Under verksamhetsåret maj 2019-maj 2020 har 4 protokollförda
telefonmöten hållits.
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ST-representant i nuvarande styrelse är Malin Krantz som tagit över efter
tidigare representant Karim Saleh. Karim Saleh var sammankallande och ansvarade
för ST-träffens organisationskommitté 2019 där Malin Krantz ingått i
organisationskommittén. Nuvarande ST-representant Malin Krantz ansvarar för STträffen 2020. Det finns i landet idag uppskattningsvis 170 st ST-läkare varav 160
stycken är medlemmar i SSDV. En uppdaterad lista på landets ST-studierektorer
finns på hemsidan för SSDV. Agneta Andersson på kansliet har även under året
skapat en Slack-grupp för ST-studierektorer för att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.
I november 2019 anordnades ett nationellt ST-studierektorsmöte i Stockholm
och nästa möte planeras till HT-20 i Stockholm. Normalt brukar ST-studierektorer
bjudas in att delta i samband med sittande möte för utbildningsgruppen vid vårmötet.
På grund av rådande covid-19 läge är vårmötet inställt och sittande möte utgår därför
i år och utbildningsgruppen kommer hålla ett videomöte veckan före planerat
vårmöte istället.
Under året har gruppen, utöver planering av ST-kurser, varit involverad i
bedömning avseende SSDV:s pris för bästa vetenskapliga arbete och kvalitetsarbete
under ST, frågor gällande ST-utbildning från kollegor och myndigheter/läkarförbundet
samt sammanställning av ST-enkät. Utbildningsgruppen var inbjuden och närvarade
genom representant Desirée Wiegleb Edström vid SPESAK-möte i Stockholm v9 där
diskussion kring ST utbildning i vårdval och för läkare med tidigare specialitet
diskuterades. Ett sittande heldagsmöte var inplanerat 3/4 på Läkaresällskapet i
Stockholm för diskussion kring ST-utbildning i vårdval och ST-läkare med tidigare
specialitet. Pga covid-19 och reserestriktioner från arbetsgivare i de flesta regioner
fick detta konverteras till ett videomöte över zoom. Till detta möte var representanter
från vårdval i Stockholm adjungerade. UG har under året reviderat SSDVs checklista
för ST målbeskrivningen med tillägg om att SSDV starkt rekommenderar att ST
läkare inom dermatologi och venereologi gör minst 4 års placering på dermatovenereologisk enhet oavsett tidigare specialitet, arbete på annan klinik eller
forskning. Revideringen planeras godkännas av SSDV:s styrelse under VT-20 och
sedan publiceras på hemsidan.
Samtliga obligatoriska ST kurser ges nu årligen pga söktryck. Kursen i
hudpatologi har ett stort söktryck och antalet mikroskop är en begränsande faktor för
antalet deltagare/kurstillfälle Nuvarande hudpatologi kurs som ges i Göteborg har
senaste åren getts 2 gånger/år för att hantera söktrycket. Till VT 2021 planeras en ny
kurs i patologi för att komplettera behovet av kurs i hudpatologi i Lund. HT-20 ges
även en kurs i dermatopatologi på Island som SSDV och NDA även utlyser enstaka
stipendier till.
UG har under året föreslagit ändrat antagningsförfarande till ST-kurser baserat
på antal månaders arbete inom dermatologi och venereologi istället för antal
månader kvar till specialistansökan. Fortsatt intygande av ST-handledare kring tid
inom hud-ven i samband med ansökan rekommenderas. Detta förslag i ändrat
antagningsförfarande har kommunicerats till ansvariga kursgivare för respektive STkurs.
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ST-kurser som har anordnats under året maj 2019 - maj 2020
•

ST-kurs Pso & Eksem, lokal-, ljus och systembehandling, 190909–190913,
Linköping

•

ST-kurs STI, 190916–190920, Örebro

•

ST-kurs Diagnostik och behandling av hudtumörer, 190923–190927, Göteborg

•

ST-kurs Diagnostik och behandling av ben- och fotsår, 191002–191004,
Skövde

•

ST-kurs i hudpatologi, 191023–191025, Göteborg

•

SSDV:s höstmöte för ST-läkare, 191111–191112, Varberg

•

ST-kurs i hudpatologi, 200311–200313, Göteborg

•

ST-kurs STI, 200420–200424, konverterad till virtuell kurs pga Covid-19,
Örebro

ST-kurser som planeras tom maj 2021
•

ST-kurs Pso & Eksem, lokal-, ljus och systembehandling, 200907–200911,
Linköping

•

ST-kurs Diagnostik och behandling av hudtumörer, 201005–201009, Göteborg

•
•

ST-kurs Diagnostik och behandling av ben- och fotsår, 201104–201106, Lund
ST-kurs Arbets och miljödermatologi, 201109–201112, Malmö

•

SSDV:s höstmöte för ST-läkare, 20, Stockholm

•

ST-kurs Pediatrisk dermatologi, 201207–201209, Stockholm

•

VT-21 ST-kurs i hudpatologi, Lund, datum ej fastställt

•

ST-kurs STI som skulle ha hållits VT-20?

SSDV:s höstmöte för blivande specialister - Höstmötet 2019
Höstmötet 2019 hölls för andra året i rad på Varbergs Stadshotell. 91 STläkare deltog. Vi samarbetade med 15 företag från industrin. Karim Saleh som var
avgående ST-representant ansvarade för mötet. Övriga organisatörer var Josefin
Ulriksdotter, Klas Agerberg, Alexandra Fisch, Pegah Kafi, Sanja Gavric och Malin
Krantz.
Mötet inleddes med en inspirationsföreläsning av David Philips på temat
kommunikation. Övriga föreläsningar var ett potpurri av olika dermatologiskt
5

kopplade ämnen, samtliga godkända av styrelsen.
•
•
•
•
•
•

Juridik för blivande dermatologer – Ulf Fröberg, Jurist, Institutet för medicinsk
rätt
Botulinumtoxin inom medicinsk dermatologi – Carl Swartling, Dermatolog,
Stockholm
Kutana manifestationer av internmedicinsk sjukdom, Sam Polesie,
Dermatolog, Göteborg
Parasiter i huden - Elisabeth Holst, Mikrobiolog, Lund
Kritisk ansiktsanatomi och surgical pearl – Bertil Persson, Dermatolog, Lund
Dermapathology made simple – Karim Saleh, dermatolog, Lund

Nytt för årets träff var ”Speeddating för dermatologer”, ett sätt att på några
minuter få prata med en ST-läkare på annan klinik. Mötet avslutades med quiz och
utdelning av ett dermatoskop till vinnaren.
Budgeten gick ihop. Utvärderingarna från träffen har gåtts igenom och
åsikterna tagits tillvara inför ST-träffen 2020.

SPUR inspektioner
Samordnare är Birgitta Stymne. Ta del av SPUR-rapporter via:
https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/
Under 2019 efter sista årsmöte blev inspekterade:
1. Norrlands Universitetssjukhus
Hud- och könssjukdomar Region Västerbotten, Umeå 9 december 2019
2. Centralsjukhuset Karlstad
Hud- och könssjukdomar Region Värmland, Karlstad 7 oktober 2019
3. Västmanlands sjukhus Västerås
Hud- och könssjukdomar Region Västmanland, Västerås 10 juni 2019
Under 2020 inspekterades:
1. Jönköping inkl. Värnamo och Nässjö 27-29 jan 2020
2. Karolinska Universitetssjukhuset, Hud- och könssjukdomar Region
Stockholm, Stockholm 3 februari 2020.
Vi har nu kommit så långt att vi nästan kan säga att klinikerna med
ST läkare inspekteras vart 5:e år. Flertal står på tur. Karlskrona och
Östersund är planerat sedan länge. Båda har skjutits upp tidigare. Med
anledning av covid-19 är alla inbokade SPUR-granskningar fr.o.m 15 mars
2020 t o m 31 maj 2020 framflyttade. Nya datum är under planering.
Vårmötet 2019 / NDA
Den 8–10 maj 2019 anordnades NDA samt SSDV:s årsmöte på Clarion
Hotel Post i Göteborg. SSDV var värd för NDA mötet och utvald president var
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John Paoli. Organisationskommittén för kongressen har gjort ett fantastiskt jobb
med programmet med en stor panel av experter i alla delar av vår specialitet. För
första gången i SSDV historien på grund av stor efterfrågan blev kongressen
utsåld. Föreläsare har rekryterats från hela Norden och internationellt. Det slutliga
programmet finns kvar på www.nordicderm2019.com.
Alla medlemmar i SSDV var välkomna att delta i Årsmötet, även om man
inte deltog i den nordiska kongressen.
SSDV utsåg en ny hedersmedlem, Prof Anders Vahlquist, Uppsala, som är
en nestor inom svensk dermatologi och har i decennier varit central för att utveckla
och lyfta ämnesområdet såväl nationellt som internationellt. Flertal stipendiater
och pristagare uppmärksammandes också.
Nationellt Programområde hud – och könssjukdomar, ”NPO Hud”
Det finns 23 nationella programområden, NPO, och ett nationellt
primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO
består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga
sjukvårdsregioner.
De nationella programområdena startar nationella arbetsgrupper, NAG, för att driva
förbättringsarbete inom olika områden. Inom hudområdet bygger vi upp NAG-arbetet
med hjälp av befintliga intresseföreningar inom SSDV och kompletterar med
specifika kompetenser efter behov.
Vår NPO grupp består av Anna Josefsson, Uppsala/Örebro, Virginia Zazo,
Norra regionen, Birgitta Stymne, Sydöstra regionen, Olle Larkö, Västra regionen, Åke
Svensson, Södra regionen, Lena Lundeberg och Elin Jerremalm Stockholm/Gotland.
NPO Hud och Könssjukdomar har under året startat upp NAG Psoriasis, NAG
Venereologi och arbetar nu för att få till NAG Svårläkta sår. Vi har under året stöttat
tillkomsten av det nationella kvalitetsregistret för Atopisk Dermatit, SwedAD.
NAG psoriasis arbetar för mer jämlik vård utifrån målvärden i Socialstyrelsens
nationella riktlinjer. Ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret PsoReg
(målvärde 80% år 2020).
NAG Venereologi arbetar för minskat nyinsjuknande i gonorré genom
preventionssamtal, generös och bred provtagning av ”riskgrupper”, snabb och
effektiv smittspårning för att förhindra ytterligare spridning, ökad följsamhet till
SSDV:s rekommendationer för behandling av gonorré för att minska
resistensutveckling
NAG Svårläkta sår kommer att arbeta för jämlik vård för patientgruppen med
ett strukturerat och kunskapsbaserat omhändertagande. Arbeta för att det ska finnas
nationella riktlinjer eller rekommendationer för svårläkta sår. Förberedelser inför och
arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för svårläkta sår.
Minskning av inadekvat antibiotikabehandling. Utvärdera och förbättra
7

kvalitetsregistret RiksSår och öka dess täckningsgrad.
NPO Hud och könssjukdomar avser att, tillsammans med NT-rådet och
SwedAD, följa upp användningen av nya läkemedel vid atopisk dermatit.
Socialstyrelsen startar under hösten 2020 upp arbetet med Nationell
högspecialiserad vård för Allvarliga blåsdermatoser, pyoderma gangrenosum och
läkemedelsreaktioner som kräver multidisciplinärt omhändertagande inom
slutenvård. NPO Hud och könssjukdomar har föreslagit sakkunniga som kan ingå i
arbetet.
Hemsidan
Hemsidan www.ssdv.se lanserades under våren 2014. Nyheter läggs ut
kontinuerligt och ofta i kombination med mejl till medlemmarna. Nya
medlemsansökningar sker och hanteras elektroniskt via hemsidan. Medlemsavgiften
kan efter inloggning betalas med betalkort eller via Swish. Anmälan till ST-kurser och
ST-träff görs via hemsidan. Under året har mobilversionen av hemsidan uppdaterats.
Medlemstidningen ”Dermatologi & Venereologi”
Tidningen ”Dermatologi & Venereologi” (D&V) ges ut med 4 nummer/år i
samarbete med Mediahuset i Göteborg AB. Upplagan är på ca 1100
ex./utgivningstillfälle. Förutom till SSDV:s medlemmar distribueras tidningen till
landets hudkliniker och -mottagningar samt till medlemmar i ”DermatologiVenereologi Sjuksköterskor i Sverige” (DVSS) och ”Dermatologi-Venereologi
Undersköterskor i Sverige” (DVUS). SSDV:s redaktör Christian Steczkó Nilsson är
chefredaktör för D&V och John Paoli är ansvarig utgivare/redaktör. Under året har
ytterligare en redaktör, Josefin Ulriksdotter, knutits till redaktionen. Redaktörerna
samlar in bidrag till artiklar, sammanställer och korrekturläser. Mediahuset ansvarar
för layout, tryck och distribution. För verksamhetsår 2019 har SSDV fått utdelning
enligt avtal (136 000 kr). Nuvarande avtal med Mediahuset löper ut 2023-12-31.
Medlemmar
Fram till maj 2020 har 29 nya SSDV-medlemmar tillkommit sedan
föregående årsmöte.
Totalt antal: 580 st
Specialister: 287 st
Ålderspensionärer: 131
ST-läkare: 155 st
Hedersmedlemmar: 7st
Begärt utträde: 24 st
6 st har uteslutits pga obetald medlemsavgift under flera år.
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Som tidigare är SSDV:s medlemmar gruppmedlemmar i ILDS, UEMS och NDA.

Vårmöte i Västerås 26-29 Maj
På grund av rådande covid-19 situation kommer SSDV:s fysiska vårmöte att
kortas ned till en dag och enbart sändas via video. Datumet för konferensen blir
torsdagen den 28 maj, och dagen kommer förutom det ordinarie årsmötet innehålla
alla tre keynote-föreläsningarna. De inbjudna föreläsare år: Patrick Brunner,
immunolog med eget laboratorier i Wien, ska prata om immunologi bakom atopisk
dermatit och vilka läkemedel som ligger i pipeline. Harald Kittler kommer att prata om
det senaste inom dermatoskopi samt Andre Esteva om Artificiell intelligens inom
dermatologi.
Årsmötesförhandlingarna kommer att hållas på tidigare aviserad tid.
Konferensen sänds via webben och alla medlemmar kommer att få mer information
närmare inpå det aktuella datumet. Tyvärr innebär det att alla övriga planerade
föreläsningar kommer att utgå. Vi missar då en stor del av vårt fantastiska program,
men det är tyvärr inte genomförbart att hålla konferensen i tre dagar när den sänds
över webben. Nytt för i år var en posterutställning där forskning- och
grundutbildningsintresse-gruppen skulle välja ut bidrag. Detta utgår men
förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda detta nästa år.
Inkomna remisser
Totalt har 26 remisser inkommit (april 2020) sedan förra årsmötet, varav
5 besvarades via styrelsen/underföreningar (Lagförslag stärkt skydd för den enskilde
vid estetiska behandlingar, Digitala verksamhetsstöd, policydokument från
Läkarförbund, Vårdprogram Hudlymfom, remissrunda, Ledarskapspolicy från
Läkarförbundet, och 3 besvarades via NPO. (Peniscancer, SLS primärvårdsarbetsgrupp, melanom).
Övriga antingen instämde vi i förslaget/remissen eller bedömde att det
inte berörde vår specialitet. Några har lyfts till relevanta personer och
intressegrupper inom SSDV innan beslut tagits, några har diskuterats på
styrelsemöte.

Övrig föreningsverksamhet i punktform
•

Nationellt hudchefsmöte oktober 2019, inställt mars 2020

•

Specialistföreningens representantskapsmöte, november 2019

•

Läkarsällskapets möte med representanter för olika specialitetsföreningar

•
•

SLF fullmäktige november 2019
SLS fullmäktige maj 2020
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Pedagogiskt pris
SSDV:s pedagogiska pris på 15 000 kr är instiftat för att
uppmärksamma goda pedagogiska insatser som har haft stor betydelse för
utbildning och fortbildning inom dermatologi och venereologi. Nominering sker av
kollegor och medlemmar i landet och beslutet tas av styrelsen i samband med
styrelsemöte i mars varje år.
2019 års pedagogiska priset erhölls av Prof Carl-Fredrik Wahlgren som har en
pedagogik genomsyrad av glädje och värme och med en aldrig sinande entusiasm
har förmedlat dermato-venereologisk kunskap till tusentals läkarstudenter och
kolleger.
Övriga stipendier och priser (se även https://ssdv.se/stipendier )
SSDV fortsätter att tillsammans med ett flertal samarbetspartners, verka för
att erbjuda sina medlemmar följande stipendier under 2019/20:
• SSDV:s forskningsstipendium, med stöd av Novartis Sverige AB i syfte
att stödja svensk forskning inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar 100
000 kr.
• SPIRA-stipendiet i samarbete med AbbVie AB, instiftat 2014, för
vårdutvecklande insatser inom psoriasis och hidradenitis suppurativa. 1–3
stipendier, totalt 150 000 kr.
• SSDV:s Fortbildningsstipendium med stöd av Janssen-Cilag AB. Tre
stipendiater delade då på totalt 50 000 kr. Stipendiet är instiftat 2016 för att
finansiera studiebesök på andra kliniker eller för att möjliggöra deltagande
vid speciella kurser/utbildningar och därmed inhämta nya
tekniker/behandlingsmetoder.
• Diagnostiskt Centrum Hud utlyser två stipendier à 25 000 kr avsedda att
stimulera till vidareutbildning. DCH-stipendiet kan användas för en kurs,
studieresa eller auskultation och ska leda till att en ST-läkare eller nybliven
specialist kan utvecklas vidare, antingen bredda eller fördjupa sin kompetens.
• Sektionen för venereologi utlyser stipendium för i år på totalt 10 000 kr till
förmån för SSDV:s medlemmar, för att finansiera fördjupningsstudier inom
venereologi via nationella och internationella kurser eller utbildningar som
på grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.
• SSDV:s ST-pris. Fyra priser à 5000 kr för att uppmärksamma ST-läkarnas
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fördjupningsarbete under ST-utbildningen. Två priser för vetenskapliga
arbeten och två priser för utfört kvalitetsarbete delas ut.
• ST-vårmötesstipendier: först till kvarn 6 st 2019. Inga krav, bara
deltagande.
Man får inte söka om man fått det tidigare.
• SSDV erbjuder att till fem medlemmar ansöka om att få anmälningsavgiften
på € 550 till specialistexamen ersatt. Bidraget utbetalas efter genomförd
tentamen.

Styrelsen har under året bestått av:
• Ada Girnita, ordförande
• Amra Osmancevic, vice ordförande
• Susanna Sandberg, sekreterare
• Johan Dahlén Gyllencreutz, skattmästare, ordinarie ledamot
• Josefin Lysell, utbildningsansvarig, ordinarie ledamot
• Christian Steczkó Nilsson, redaktör, ordinarie ledamot
• MariHelen Sandström Falk, ledamot 1, ordinarie ledamot
• Arne Wikstöm, ledamot 2, ordinarie ledamot
• Malin Krantz, ST-representant, ordinarie ledamot
• Desirée Wiegleb Edström, suppleant utbildningsansvarig
• Karolina Rosendahl, suppleant ST-representant
• Lena Holm, suppleant ledamot 1
• Petra Tunbäck, suppleant ledamot 2

Revisorer
• Birgitta Stymne och Åke Svensson
• Revisorssuppleanter: Alberto Aulet och Mikael Tarstedt

Representanter Svenska Läkaresällskapet
• Ada Girnita
• Suppleant: Amra Osmancevic

Representanter Nationella taxan
• Ragnar Jonell och Mårten Walhammar
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Valberedning 2019-2020
• Viriginia Zazo, (Umeå, sammankallande)
• Anna Bergström (Uppsala)
• Anna Josefson (Örebro)
• Karim Saleh (Lund-Malmö)

SSDV:s SPUR-inspektörer
• Birgitta Stymne, SPUR-samordnare
• Toomas Talme
• Maria Böhme
• Per Anders Mjörnberg
• Åsa Boström
• Katarina Lundqvist
• Lill-Marie Persson
• Andrea Wahlberg
• Christian Steczkó Nilsson

Medlemsadministratör
• Agneta Andersson

För SSDV:s styrelse
27 april 2020

Susanna Sandberg, sekreterare

Ada Girnita, ordförande
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