SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI
SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Protokoll fört vid årsmöte i SSDV
Torsdagen den 18 maj 2006, Falun
I.

Vetenskapligt program.

II.

Under det gångna året hedrades följande avlidna medlemmar med en tyst minut:
Lennart Juhlin; Ann-Marie Hornmark; Jan-Eric Wahlberg; Kjell Wikström.

III.

Årsmötesförhandlingar.

§ 1.

Öppnande
SSDVs styrelseordförande Olle Larkö hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och
förklarade 2006 års årsmöte för öppnat.

§ 2.

Kallelse och Behörighet
Kallelse till årsmötet utsändes via mail och via hemsidan www.pdf.nu till sällskapets
medlemmar den 13 april 2006. Årsmötet fann att utlysandet skett i enlighet med
stadgarnas § 6 och förklarade det därmed behörigt.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen som utskickats med kallelsen. (Bilaga 1)

§ 4.

Val av justeringspersoner
Till protokolljusterare tillika rösträknare valde årsmötet Inger Rosdahl och Anders
Vahlquist. Som mötespresidium och sekretariat fungerar av hävd styrelsens ordförande
och sekreterare.

§ 5.

Styrelsens årsberättelse
Styrelsens sekreterare redogjorde för årsberättelsen för 2005/2006 som utskickats med
kallelsen. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga årsberättelsen till handlingarna
efter justering och tillägg av namnen på förra årets stipendiater, några remissvar och
ändrat medlemsantal (Bilaga 2:1).
Årsberättelser 2005 för Specialistexamens-kommittén (Bilaga 2:2), Sektionen för
Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (Bilaga 2:3), STD-klubben (Bilaga 2:4),
Intressegruppen för Pediatrisk Dermatologi (Bilaga 2:5), Svenska
Kontaktdermatitgruppen (Bilaga 2:6), Privatpraktiserande Dermatologers Förening

(Bilaga 2:7) har inlämnats. Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med
godkännande (Bilagor 2:2-2:7).
§ 6.

Skattmästarens årsberättelse
Skattmästaren föredrog årsberättelsen och ur balans- och resultaträkningen för 2005
befanns SSDVs ekonomi vara god.
• 255 000: - är numer låsta med garanterad ränta fram till 30/4-2008.
• Enbart 3 stödjande medlemmar har önskat stödja SSDV i forskning och
medicinsk utbildning med 15000: - vardera under 2005.
• Hälften av överskottet (½ x 79 663: -) från 2005 års Årsmöte i Göteborg via
Congrex har ännu inte betalats in till SSDV.
• Räkenskaperna varierar en del mellan under de senaste 3 åren, delvis
beroende på när fakturor inkommer som t.ex. för arvodet för sekr. SSDV
som utbetalas till respektive klinik (50 000: - + moms = 62 500: -/år).
Styrelsens har haft utgifter för resor vid styrelsemöten, resor och hotell vid
årsmöte och läkarstämma, andra utgifter för läkarstämman har varit arvode
för gästföreläsare och priser.
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens årsberättelse till
handlingarna (Bilaga 3).

§ 7.

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Carl-Fredrik Wahlgren. Revisorerna Carl-Fredrik
Wahlgren och Lena Wanger föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret (Bilaga 4).

§ 8.

Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9.

Val
Valberedningens förslag presenterades av Harry Beitner.

a/

Styrelse
ordförande:
vice ordförande:
sekreterare:
skattmästare:

Åsa Boström (nyval)
Magnus Bruze (nyval)
Margaretha Modén (nyval)
Mats Berg (omval)

Till övriga ledamöter i styrelsen samt personliga suppleanter (1 år vardera):
Per-Anders Mjörnberg
Normann Iversen
Mats Bjellerup
Eva Johansson

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

Lars Falk (omval)
Gunnar Nyman (omval)
Lill-Marie Persson (omval)
Katarina Wolk (omval)

Årsmötet beslöt att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.
b/

Revisorer
Till revisorer för det kommande verksamhetsåret valdes:

Carl-Fredrik Wahlgren (omval) med personliga suppleanten Solbritt Lonne-Rahm
(omval).
Margareta Svensson (omval) med personliga suppleanten Margareta Frohm Nilsson
(omval).
c/

Representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige
Till fullmäktigerepresentanter för det kommande året valdes Åsa Boström (nyval) och
Margaretha Modén (nyval)
Till suppleanter valdes Magnus Bruze (nyval) och Lennart Emtestam (omval).

d/

Förtroendeledamöter i Praktikerkonsult AB
Till förtroendeledamöter för ett år valdes Lena Berglund (omval) och Ragnar Jonell
(omval).

e/

President för Riksstämman 2007
Som president för år 2007 valdes Peter Lidbrink (nyval)

f/

Val av Redaktör
Som redaktör för Riksstämman valdes John Paoli (omval).

g/

Val av Valberedning
Till valberedning för det kommande året valde årsmötet Harry Beitner som
sammankallande (omval), Birgitta Stymne (omval), samt Agneta Augustsson (omval)

§ 10

Utbildningsfrågor
• Ordförande informerar om Bolognaprocessen. Efter 3 år Bachelor-examen,
efter 5 år Masters-examen och efter ytterligare 3 år Doktors-examen.
20poängsprojektarbeten (20p=1 termin) samt ledarskapsutbildning kommer
troligen att ingå i läkarutbildningen framöver.
• Eva Johansson var med på höstens ST-utbildningsmöte då man försökte
inventera behovet av SK-kurser. Först behövs en inventering av vilka STläkarna som är under utbildning, samt information om när de kommer att bli
färdiga specialister. En sammanställning av denna information samt
uppdaterad maillista till alla ST-läkare pågår. Listan skall användas för att
förmedla information och se vilka kurser som behövs.

§ 11.

Specialistexamen
• Filippa Nyberg informerade om att i år blir det sista gången man har
specialistexamen. Många fler har önskat ta specialistexamen under de senaste åren
jämfört med tidigare. Sjutton stycken har klarat hela specialistexamen hittills och
14 har gjort delar av den. Diplom delas ut till Amra Osmanevic under årsmötet,
medan Jenny Schön, Inga-Britta Torneus och Maria Carlsson får sina diplom med
posten.

§ 12.

SPUR
• Birgitta Stymne berättade att SPUR startade 1989 och bygger på den
målbeskrivning som SSDV lagt fram: inspektion; struktur; process. 1995
utbildades de första inspektörerna och Hudkliniken i Göteborg var den
första kliniken att inspekteras. Sedan 1.1.2006 gäller att ST-läkare endast
kan bli godkända specialister vid klinik som blivit SPUR-inspekterad under

•

§ 13.

de senaste 5 åren. 6-7 kliniker inspekteras per år sedan 2004 och klinikerna
presenteras i Läkartidningen av SPUR-kansliet.
Utbildade SPUR-inspektörer och SPUR-inspekterade kliniker finns på
hemsidan www.pdf.nu/SSDV/SPUR. Vi har 9 utbildade inspektörer idag.
SPUR-kansliet på Läkarförbundet går efter bedömningsgrunder med
poängsättning i en skala från 0-3 förutom för forskning där det är 0 eller 1.
Inger Rosdahl kommenterar att SPUR bygger på ett europeiskt tänkande och att i
år saknas information från UEMS när det behövts mer än tidigare nu då
undervisningen är under stor förändring. Ingen av UEMS representanterna Berndt
Stenberg eller Ing-Marie Bergbrant kunde närvara vid detta årsmöte. Sekr.
informerar att en skriftlig UEMS rapport är på ingående från Berndt Stenberg och
kommer att skickas ut tillsammans med årsmötesprotokollet. (Bilaga 5).

Årets Riksstämma i Göteborg
• Årets president Marlene Isaksson presenterar Programmet för Riksstämman
•

Onsdag 29/11 program från de olika sektionerna/intressegrupperna

•

Torsdag 30/11
9 - 11 företagssymposier
11-12 Gästföreläsare Doc. Kriistina Turjanmaa ”Har vi latex allergin under
kontroll”.
13 -15 Fria föredrag
15 - 17 företagssymposier

•

Fredag 1/12
8:30-10:00 Symposium ”Metallallergier i ny skepnad” moderator Marlène
Isaksson, där Berndt Stenberg skall tala om barn som har nickelhaltiga
tandställningar och inte utvecklar allergi, Magnus Bruze om
hyposensibilisering och utveckling av aluminiumallergi, Cecilia Svedberg
skall prata om guldallergi re-stenos samt stentar.
10-12 Året avhandlingar/Fria föredrag
13-15 Våra mest intressanta fall

•

•

•

Abstracts lämnas elektroniskt http://abstrakt.sls.se före 25 augusti. Fall
inlämnas senast den 20: e oktober till riksstämmans redaktör John Paoli,
endast digitala bilder - inga DIA-fall.
Bertil Persson frågar hur vi gör på Riksstämman med de olika sektionernas
program, gör vi som på årsmötet - att de kommer efter varandra? På
onsdagen den 29/11 kan man planera sektionernas program efter varandra.
Anna Josefson påpekar att det kan vara problemet att få lokal.
En förändring tycks vara på gång bland flera specialiteter. Intern utbildning
lägger man till andra tidpunkter än Riksstämman t.ex. i form av
utbildningsdagar eller t.ex. i samband med ett Årsmöte. Flera specialiteter
använder numer Riksstämman mest för att visa upp den egna specialiteten
för andra. Dermatologerna kanske därför borde ha mer intern information
såsom autoreferat av avhandlingar enbart på Årsmötet framöver?
Till den traditionsenliga festen torsdagen på Riksstämman 2005 kom enbart
23 personer där många var från styrelsen. I år har därför styrelsen planerat
att prova ett gemensamt restaurangbesök där SSDV delvis finansierar. Anna
Josefsson föreslår att vi i enlighet med nytänkandet vad som skall ingå på
Riksstämman respektive Årsmötet, enbart skall ha gemensamma aktiviteter

vid Årsmötet.
§ 14.

Årsmöte 2007
• Gunilla Färm önskar alla välkomna till nästa årsmöte i Örebro 30/5 – 1/6
2007.

§ 15.

Psoriasisregistret
• Ordförande diskuterade psoriasisregistret och påpekade hur viktigt det är att det
kommer till stånd. Det har varit diskussioner om betalningen och andra frågor men
nu verkar ”pilotfall” kunna startas. Marcus Schmitt Egenolf i Umeå skall sköta
registret. Om det blir problem framöver beträffande betalningen (för organisation,
administration etc.) bör hudklinikerna själva betala kostnaden – en större kostnad
för större kliniker t.ex. 30 000: - per år och kanske bara 5 000: - 10 000: - för en
mindre klinik.

§ 16.

Guidelines
• Ordförande berättar att alla uppmanats att lägga ut sina befintliga
riktlinjer/guidelines på hemsidan ww.pdf.nu för att vi sedan skulle kunna
diskutera dessa genom chattning. Hittills tycks ingen ha chattat. Hur många läser
hemsidan? British Dermatologists Association har guidelines som man eventuellt
kan översätta och lägga in - eller kanske hellre en direktlänk? Det är viktigt att de
riktlinjer som finns, regelbundet uppdateras.
Stipendier
• Trans-Ver-Sals stipendium inom klinisk dermatologi gick till John Paoli för hans
forskning ”Att beskriva superficiella och nodulära basaliom samt skivepitelcancer
in situ genom mikroskopi med infrarött ljus (flerfoton fluorescensmikroskopi)”
där ordf. delade ut ett diplom samt Hans Svartholm en check på 15 000: -.
• Sekr. informerade att GlaxoSmithKline nu slagit ihop det dermatologiska och
venereologiska stipendierna till en summa på 75 000: - för 2006 (alltså mindre än
för 2005 då det var 60000 + 50000: -), som kommer att fördelas på 3 olika
stipendiater, där 2 är kopplade till hud och 1 är kopplad till venereologin.
Produktchef Eva Larsson är ansvarig kontaktperson på GSK. Blanketter kommer
snart att finnas på pdf.nu hemsidan samt via GSK´s hemsida. Ansökningstiden är
fram till15/10-2006 och utdelningen planerad vid Riksstämman. Stipendiekommittén kommer att för dermatologi-delen att utgöras av några från SSDVs
styrelse samt Göran Karlsson VD GSK och för venereologi-delen STD-klubbens
ordförande som tidigare.

§ 17.

§ 18.

Övriga ärende
• Harry Beitner diskuterade öppet hus – Melanoma Monday är en mycket viktig
insats. Inger Rosdahl påpekade att vi på 1990talet hade tjockare MM och att vi nu
ser dem tidigare. Ann-Marie Wennberg berättade att man fått ut mycket
information till allmänheten genom årets Melanoma Monday via TV och tidningar
som gett en puff till många att söka för sina fläckar. Jan Lapins påpekar att många
som inte sökt direkt beställer tid efter all uppmärksamhet och diskussion som
uppkommer.
• Birgitta Stymne diskuterar ATL - arbetstidslagen som enligt EU-reglerna kommer
att införas 1/1-2007 med direkt dygnsvila (den s.k. ”KNAS-utredningen”). Detta
kommer att leda till att man måste ha 2 olika jourpersoner på lördag och söndag.
Jourkompveckor kommer att försvinna. Inga undantag till tidigare regler får längre
göras. Kanske vår specialitet måste upphöra med helgjourer?

§ 19.
Mötets avslutande
Ordföranden Olle Larkö tackar styrelsen för deras arbete samt flera kollegor som gjort
mycket för SSDV som Carl-Fredrik Wahlgren, Marianne Hedblad, Ylva Linde och
Magnus Lindberg, därefter tackas alla årsmötesdeltagarna för visat intresse. Därefter
förklarade ordf. årsmötet för avslutat. Klubban togs över av Åsa Boström.
Falun 18 maj 2006 vid protokollet:
…………………………………
Carita Hansson
Sekreterare
Justerat Linköping 2006-06
…………………………..
Inger Rosdahl

Justerat Uppsala 2006-06-07:
……………………………
Anders Vahlquist Närvarande t.o.m. §15

Bilaga 1

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI
SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Medlemmarna i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi kallas till
årsmöte torsdagen den 18 maj 2006, kl 13.30 Falun.

Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av föredragningslista
4. Val av justeringspersoner
5. Styrelsens årsberättelse (sekr.)
6. Skattmästarens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet (Carl-Fredrik Wahlgren)
8. Valberedningens förslag och val (Harry Beitner)
9. Utbildningsfrågor (Mats Bjellerup)
10. Specialistexamen (Filippa Nyberg)
11. SPUR (Birgitta Stymne)
12. Årets Riksstämma i Göteborg (Marlene Isaksson)
13. Årsmötet 2007 (Gunilla Färm)
14. Psoriasisregistret (ordf)
15. Övriga ärenden

Göteborg den 13 april 2006
Carita Hansson
Sekreterare

Bilaga 2:1

Verksamhetsberättelse för
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi
2005/2006
Styrelsen har under perioden augusti 2005 t o m maj 2006 haft fyra protokollförda sammanträden.
Verksamheten har präglats av arbete med bland annat följande frågor.
Specialistutbildningen och examination
Utbildningsgruppen har bestått av Mats Bjellerup, Carl-Fredrik Wahlgren, Eva Johansson (STrepresentant), Margareta Lirvall, Gunnar Nyman och Anders Johannesson. Inför 2006 avgick Gunnar
Nyman och ersattes av Katarina Wolk (ST-representant 2).
Under 2005 - 2006 har givits två IPULS-finansierade SK-kurser dels Hudsjukdomar och psyke i
Stockholm och dels Cervixcancer i Huddinge samt ytterligare fyra kurser i SSDVs regi;
Hudtumördiagnostik och behandling i Göteborg, Patologi i Stockholm, Ben- och fotsår i Göteborg,
Gränsområden i Uppsala. Den 17 maj ges kursen Immunologi i Falun. November 2005 ST-läkarträff,
två dagar i Skåne. Ann Broberg och Carl-Fredrik Wahlgren föreläste om barndermatologi och Sigbritt
Werner om ledarskap för läkare.
Fortbildning
Schering-Plough har organiserat IPULS-granskade vidareutbildningsdagar under hösten
2005 och våren 2006.
Årsmötet 2005
Årsmötet den 18 – 20 maj 2005 arrangerades framgångsrikt av hudkliniken i Göteborg.
Följande föreläsningar presenterades: ” Riktlinjer för peroral behandling av ytliga mykoser”
(Jan Faergemann), ”Genital dermatologi” (Gun-Britt Löwhagen), ”Ljus och
hudcancerforskning” (Olle Larkö), ”Bensårsbehandling på Sårcentrum” (Carita Hansson),
”New aspects of phototherapy” (James Ferguson, Dundee). Sektionsmötet från den
pediatriska dermatologin presenterade ”Ehlers-Danlos syndrom (Eva Holmberg), ”Hudens
utveckling” (Lena Mölne), från intressegruppen för bensår ”Spraya celler på sår” (Gunnar
Kratz, Linköping), ”VAC-behandling av sår (Håkan Hallberg), från Dermatologisk kirurgi
och onkologi ”Behandling av kosmetiska och traumatiska tatueringar? (Agneta Troilius), ”
Ger fler Watt alltid mer, eller inte – fotodynamisk terapi, en gåta? (Marica Ericson) ”SIAskopi – säkrare diagnostik vid malignt melanom? (Karin Westerhoff). Gruppen för
inflammation presenterade ”Munhålelesioner” ( Mats Jontell).
Den 18/5 utbildningsdag för ST-läkare i SveDENs regi och Temadag inom Centrum för
Dermatofarmaci på Chalmers. Årsmötet avslutades med festligheter 19/5 på Kajskjul 8.
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2005 i Stockholm
Presidenten för Riksstämman var Klas Nordlind och det sedvanliga dermatologprogrammet gick
under torsdagen den 1/12 och fredagen 2/12.
Till torsdagsfesten som många önskat skulle återkomma då man saknade dermatologernas
kvällsprogram 2004 kom tyvärr enbart 23 personer till Sjöofficerssällskapet, Långa Raden på
Skeppsholmen.
Vi fick höra en uppskattad gästföreläsare Uwe Gieler från Giessen i Tyskland ”Psykodermatologi”
och sedan fria föredrag torsdagen 1/12.
Klas Nordlind hade ordnat ett uppskattat och välbesökt sektionssymposium den 2/12 ”Huden som
själens spegel” samt autoreferat från avhandlingar, stipendieutdelningen där stipendiaterna var;

Emma Johansson (venereologi, GlaxoSmithKline), Anna Josefsson och Kari Nielsen (dermatologi,
GlaxoSmithKline) samt våra mest intressanta fall (som förr kallades DIA-klinik).
På förslag av Christer Edling VD på Svenska Läkarsällskapet deltog Hud i ett nytt koncept för att få
fler utställare till Riksstämman med företagssymposier som lockade många deltagare men som tyvärr
hamnade parallellt med dermatologernas egna program.

Remissvar och övriga skrivelser
• Remissvar Ang remiss från Socialstyrelsen Ang
”Slutenvårdsdimensioneringen inom dermato-venereologin” besvarad av Olle
Larkö.
• Remissvar Ang Svenska Läkaresällskapet remiss ”Försäkringsbolags tillgång
till patientjournaler” besvarad av Olle Larkö.
• Remissvar från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
angående ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning”
besvarad av Per-Anders Mjörnberg
• Remissvar från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi angående
Svenska Läkarförbundets rapport ”Sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen –
ett policyprogram från Sveriges läkarförbund” besvarad av Magnus Bruze,
• SSDV föreslår Olle Larkö som sin kontaktperson inom det etiska området.
• Remissvar från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
angående "Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler"
från Socialdepartementet. Besvarad av Anders Vahlquist
• Remiss från Riksarkivet: "Råd om bevarande och gallring av landstingens,
regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk
dokumentation", Dnr RA 240-2005/4239 besvarad av Harry Beitner
• Remiss om ”Undervisning av läkarkandidater” besvarad av Carl Fredrik
Wahlgren 2006-05-16
• Remiss med anledning av ”Nya och ändrade föreskrifter under miljöbalken
läkemedelsverket” besvarad av Mihaly Matura 2006-04-28

Informationsinsatser
• Nyhetsbladet, ”Gula Bladet” har publicerats 4 gånger under året i Nordic Forum for
Dermatology and Venereology.
• Information om specialiteten och SSDV gavs vid AT-läkarstämma, april -06, där Eva
Johansson och Katarina Wolk representerade SSDV.
Övrig föreningsverksamhet
•Deltagande i Svenska Läkaresällskapets information om Läkarna och industrin 3 mars
2006, samt i Läkarförbundets representantskapsmöten den 27 februari och 6 april 2006.
• SSDV har genom Ing-Marie Bergbrant och Berndt Stenberg aktivt deltagit i UEMS
arbete.
• Inval av 22 nya medlemmar i SSDV .
Styrelsen har under året bestått av:
Olle Larkö
Magnus Lindberg

ordförande
vice ordförande avgick hösten 2005

Åsa Boström
Carita Hansson
Mats Berg
John Paoli
Mats Bjellerup
Per-Anders Mjörnberg
Normann Iversen
Eva Johansson
Gunnar Nyman
Lars Falk
Lill-Marie Persson
Katarina Wolk
Klas Nordlind
Marlene Isaksson

vice ordförande från mars 2006
sekreterare
kassör
redaktör
ordinarie ledamot och utbildningssekreterare
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
president för Riksstämman 2005
president för Riksstämman 2006

Peter Lidbrink

president för Riksstämman 2007

Internationell sekreterare:
Revisorer:
Revisorssuppleanter:
Pressombudsman:
Valberedningen:

Anders Vahlquist
Margareta Svensson och Carl-Fredrik Wahlgren
Margareta Frohm Nilsson, Solbritt Lonne- Rahm
Olle Larkö
Harry Beitner, Birgitta Stymne, Agneta Augustsson

Kontaktpersoner i SSDV´s regionala sektioner:
Sydsvenska:
Ove Bäck, Lund
Västsvenska:
Olle Larkö, Göteborg
Östsvenska:
Inger Rosdahl, Linköping
Mellansvenska:
Annika Bergqvist-Karlsson, Klas Nordlind,
Uppsala/Stockholm
Nordsvenska:
Elisabet Nylander Lundquist, Umeå
Idégruppen:
Anders Johannesson, Mats Bjellerup, Pia Karlsson,
Olle Larkö, Lill-Marie Persson, Åke Svensson,
Berndt Stenberg och Maria-Pia Kuylenstierna.
Examinationsgruppen:Filippa Nyberg, Ylva Linde, Carl-Fredrik Swartling,
Hans Öhman, Joanna Wallengren, Mikael Klinker.
Utbildningsgruppen:
Mats Bjellerup, Carl-Fredrik Wahlgren, Eva
Johansson, Margareta Lirvall, Gunnar Nyman, Anders
Johannesson. Inför 2006 avgick Gunnar Nyman och
ersattes av Katarina Wolk
SPUR-inspektörer:
Birgitta Stymne, Eva Tegner, Anne-Marie Ros, Nils
Hamnerius, Mats Berg, Annica Inerot, Toomas Talme,
Maria Böhme.
SSDV´s sektioner:
Hänvisas till separata årsberättelser
Maj 2006, för SSDV's styrelse
Olle Larkö
Ordförande

Carita Hansson
sekreterare

Bilaga 2:2

Årsberättelse 2005 för Specialistexamenkommitten inom SSDV
Historik 1997-2005:
13 personer helt godkända, 11 till gjort 1-2 delmoment.
2005: 7 examinerade, 4 till därmed helt godkända i specialistexamen
År
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ordf
CFW
CFW
YL
YL
YL
YL
FN
FN
FN

Kommittee
HM,BS,MB
YE,MB,CV
YE,CV,AP
HÖ,CS
HÖ,CS
HÖ,CS,FN
HÖ,CS,YL
HÖ,CS,JW,MK
JW,MK

Antal deltagare
3
2
4
4
1
9
7
8
7 (4 derm, 1 patologi,
3 venereologi)

CFW: Carl-Fredrik Wahlgren, KS, YL : Ylva Linde, SöS, FN : Filippa Nyberg, Danderyds Sjukhus,
HM:Håkan Mobacken, Sahlgrenska, BS:Birgitta Stymne, MB: Mats Bjellerup, Helsingborg, CV:Carin
Vahlquist, Uppsala HÖ: Hans Öhman, Linköping, CS: Carl Swartling, Hudkliniken Uppsala, JW: Joanna
Wallengren, Hudkliniken, Lund, MK: Mikael Klinker, Hudkliniken, Lund

Aktiviteter under 2005
Kommitten:
Eftersom tentamen reviderades genomgripande inför 2004 års tentamen, har vi under
året kunnat klara planeringsarbetet med mail- och brevkontakter under våren.
Vi har haft ett möte i samband med Läkarstämman då tentamen sammanställdes
avseende dermatologi och venereologi, bildfrågor och skrivningsfrågor. Bilderna till
årets bildtentamen har sparats digitalt.
Histopatologiförhöret : Arbetet har skett vid DDC (dermatologiskt diagnostiskt
centrum) Karolinska, efter att diagnoser som ska tenteras har överenskommits i
kommitten. Glas har iordningsställts och preparatlådor distribuerats.
Tentamen
Genomfördes 9 december 2005 vid Hudkliniken Karolinska Sjukhuset. 7 personer
deltog i 1 eller 2 av de 3 momenten.4 personer blev härigenom helt godkända i
tentamen (Jenny Schön, Umeå, Maria Carlsson, Karolinska, Inga-Britt Thorneus, Umeå
och Amra Osmancevic, Sahlgrenska) och kommer att få diplom vid årsmötet i Falun
2006. För första gången genomförde en tentand delskrivningen i venereologi vid
hemmakliniken, vilket upplevdes som ett bra arrangemang av samtliga inblandade.
Sedvanlig lunch intogs av tentander och komittee för utbyte av erfarenheter.
Tentanderna fick fylla i en enkät angående upplevelse av tentamen. Genomgående var
svaren positiva angående arrangemang och tentamens svårighetsgrad och den kritik
som fanns angående för snäv tid till vissa moment 2004, sågs inte i enkätsvaren för
2005 utan tiden upplevdes som tillräcklig. Frågorna upplevdes som relevanta och
uppdaterade. Samtliga av årets tentander var i sista fjärdedelen av sin
specialistutbildning och hade utsedd handledare, samt hade fått ledigt för inläsning.

Hela kommitteen deltog i rättningen och vid tveksamhet skedde diskussion
tillkonsensus.
Alla tentander var väl godkända i respektive delmoment.
Sammanfattning och slutsatser inför 2006
En ökning av intresset för specialistexamen som noterats från 2002, ser ut att hålla i sig
och ca 8 ST-läkare årligen har genomfört 1-2delmoment. Det förefaller vara praxis runt
landet att bevilja ledighet för inläsning, i storleksordningen 2 veckor per delmoment i
tentamen.
Under året har diskussionerna fortsatt angående en kommande europeisk
specialistexamen och i samråd med SSDVs styrelse har vi kommit fram till att en egen
svensk tentamen är överflödig men att vi bör tillhandahålla möjlighet att komplettera
till färdig examen för dem som redan klarat delmoment, med frikostiga tidsgränser. Ett
tentamenstillfälle ordnas under 2006 för de som har gjort 1-2 delmoment sedan 2002
och önskar komplettera. Brev med intresseförfrågan sänds till dessa i maj 2006, med
anmälningstid september 2006.
Specialistexamenkomitten kan sammanfatta de senaste årens erfarenheter med att
SSDVs examen har haft lång ”uppförsbacke” men att ledighet för inläsning har lett till
att fler gör examen. Vi tycker att den form tentamen nu har är relevant och har bidragit
till kvalitetsarbetet inom specialiteten. Rätt använt är examen ett verktyg för den
intresserade ST-läkaren att få en högkvalitativ utbildning med incitament att skaffa
tillräckliga inslag av teori. Vi vill uppmana berörda verksamhetschefer att möjliggöra
för sina ST-läkare att slutföra svensk specialistexamen 2006, samt att i fortsättningen
stödja de individer som önskar delta i europeisk examen.
Stockholm 5 april 2006
Filippa Nyberg
Ordförande
för specialistexamenkommitteen
inom SSDV
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Verksamhetsberättelse för året maj 2005-maj 2006
Sektionen för dermatologisk kirurgi och onkologi
(Hudcancergruppen)
Under året har styrelsen bestått av:
Ordförande
Jan Lapins
Vice ordförande
Susanne Uddströmer
Sekreterare
Bertil Person
Kassör
Ingrid Rossman-Ringdahl
Pressekreterare
Mikael Tarstedt
Revisor
Margareta Frohm-Nilsson
Revisorsuppleant
Per-Åke Hofer
Revisorsuppleant
Göran Brundin
Övriga ledamöter:
Ingvar Lengstam
Jan Paoli
Karin Terstappen
Agneta Troilius
Valberedning: Anne-Marie Wennberg (sammankallande), Mats Bjellerup, Norman
Iversen
Styrelsemöten:
Under året har sektionen haft två styrelsemöten:
• i samband med SSDV:S årsmöte i Göteborg 20/5
• i samband med Riksstämman i Stockholm 30/11.
Sektionsmöte:
I samband med SSDV:s årsmöte i Göteborg i maj.
Utbildningar:
• ”Akademi för kirurgi” i regi av Anders Johannesson en kombination
föreläsningar och praktiska övningar hölls i samband med årsmötet i Göteborg.
Under fyra dagar i vecka 42 anordnades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg en specialistkurs
• ”Hudtumörer och Hudkirurgi” under ledning av Anne-Marie Wennberg.
På Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset har hållits en patologikurs
avseende tumörpatologi och två dermatoskopikurser under ledning av Eric
Borglund och Anne-Marie Hedblad.
• Laserutbildning hölls på MAS under ledning av Agneta Troilius, föreläsningar
och praktiska övningar.
Föreläsningar:
I sektionens regi gavs följande föreläsningar under året:
Program vid årsmötet 20/5 i Göteborg
• ”Behandling av kosmetiska och traumatiska tatueringar” av Agneta Troilius

•
•

PDT ur fysikalisk aspekt. Av Tekn Dr Marica Ericsson
”Siaskopi vid diagnostik av malignt melanom” av Karin Westerhof

Program i samband med styrelsemötet, Riksstämman i Stockholm
• ”Botulinumtoxin – behandling vid hyperhidros” Hans Naver och C Swartling
• ”Kärlmissbildningar” Anne-Marie Roos
• ” Nagelkirurgi” Anders Johannesson
Vårdprogram och riktlinjer:
• Sammanställning av guidelines vid NMSC för nationellt bruk, presenteras under
året och utgår från ett vårdprogram med multidisciplinär förankring som nyligen
tagits fram för Stockholm-Gotland-området. Dessa avses att publiceras på
www.pdf.nu
• Agneta Troilius har presenterat riktlinjer för laser-IPL, dessa finns publicerade
på www.pdf.nu
Sektionens satsningar:
• Melanoma Monday är planerat till 8/5 2006 (information skall finnas på
hemsidan www.pdf.nu, finner inte denna information).
• Med initiativet av Anders Johannesson ” Akademi för Kirurgi” fortsätter arbetet
med vidareutbildningar i hudkirugi i teori och praktiken.
• Susanne Uddströmer arbetar kontinuerligt med hemsidan på PDF.nu för vår
sektion.
• Anne-Marie Wennberg och Michael Tarstedt har skickat ut en enkät för att
belysa diagnostik och behandlingsstrategier vid aktiniska keratoser i Sverige. En
motsvarande inventering av dermatoskopi och kirurgi har tidigare skickats ut av
Anne-Marie Wennberg. Resultatet av denna kommer att presenteras.
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STD klubben
Sektionen för venereologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi
(SSDV)
Tomas Richtnér
Hudkliniken Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel: 08-616 1000 Fax: 08-616 2588

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2005
Medlemmar
Antal medlemmar var vid årets slut 88 stycken.
Styrelsemedlemmar
Per-Anders Mjörnberg, Norrköping, ordförande; Carin Anagrius, Falun, vice
ordförande; Lena Fagerblom, Sundsvall, Kassör; Tomas Richtnér, Stockholm,
sekreterare; Britt-Inger Coble, Linköping; Annika Johnsson, Malmö.
Valberedning
Lars Falk, Örebro; Elisabeth Nylander-Lundqvist, Umeå; Petra Tunbäck, Göteborg.
Revisorer
Anders Strand, Uppsala; Jan Eklind, Stockholm.
Ekonomi
Se bifogad resultaträkning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden samt några informella
underhandskontakter.
Årsmötet
STD-klubbens årsmöte 2005 avhölls den 27 januari på Hudkliniken, Södersjukhuset,
Stockholm. Ett 20-tal medlemmar deltog. Frågor som diskuterades var bl.a. föreningens
ekonomiska rapport och revisionens omfattning. Förutsättningarna för medlemmarna att
delta i fackligt arbete diskuterades också. Ordföranden fick i uppgift att föra frågan
vidare till SSDVs styrelse. I övrigt informerades om den under våren planerade
studieresan till Paris.
Utbildningsmötet
STD-klubbens årliga utbildningsmöte hölls på Läkarsällskapet i Stockholm den 28
januari. Tema för mötet var prevention. Inbjudan hade, som sedvanligt är, även gått ut
till Gynekologiska föreningens Infektionsgrupp (Inf-arg) samt Föreningen för Sveriges
ungdomsmottagningar (FSUM). Mötet utannonserades i bl.a. SSDV:s utskick samt
Läkartidningen. Mötet samlade drygt 200 personer, vilket är maximalt antal.

Höstmötet
Höstmötet hölls på Hudkliniken, Södersjukhuset i Stockholm den 7 oktober. Förutom
fackliga frågor och en genomgång av klamydiamåndagen, fick vi höra Gunn-Britt
Löwhagen föreläsa om syfilis där serologi och behandling särskilt berördes. AnnKerstin Rudén föreläste om gonorré. Tomas Richtnér informerade om LGV.
Behandling av klamydiainfektion under graviditet diskuterades.
Övriga frågor
I april företog STD-klubbens sin sedan länge planerade studieresa till Paris. På det
gamla sjukhuset för venereologiska sjukdomar L´hôpital St Louis hölls ett vetenskapligt
möte och vi fick också tillfälle att se sjukhusets berömda samlingar av moulager.
Under året har samtal förts med Apoteksbolaget och Campus Pharma för att utarbeta
goda rutiner vid en eventuell framtida försäljning av klamydiatest över disk. Per Anders
har på uppdrag av SSDVs styrelse avgett remissvar till Socialstyrelsen angående nya
regler för smittspårning m.m.
Frågan om ekonomisk ersättning till kliniker vars anställda har fackliga uppdrag togs
under året till SSDVs styrelse. För närvarande utgår en ersättning till sekreteraren i
SSDVs styrelse. Någon ytterligare ersättning för fackligt arbete planeras inte.
Glaxo-Wellcomes venereologistipendium, i samarbete med STD-klubben och SSDV,
utdelades i samband med Riksstämman i Stockholm i december. Stipendiet om
50.000:- tilldelades Emma Johansson, Södersjukhuset, Stockholm.
Stockholm i januari 2005

Per-Anders Mjörnberg

Tomas Richtnér

Annika Johnsson

Britt-Inger Coble

Lena Fagerblom

Carin Anagrius

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2006-01-26

STD-klubbens årsmöte 2006 ägde rum på Hudkliniken, Södersjukhuset, Stockholm.
26 av föreningens medlemmar var närvarande.
1§
Mötet öppnades av ordförande Per Anders Mjörnberg och föreslagen dagordning
fastställdes.
2§
Till mötesordförande valdes Per Anders Mjörnberg, till sekreterare Tomas Richtnér.
Till justeringsmän för mötet valdes Ann-Kerstin Rudén och Mari Svanberg-Risberg.

3§
Verksamhetsberättelsen för 2005 föredrogs av Tomas Richtnér. Antalet medlemmar i
STD-klubben var vid årets slut 88 stycken. Styrelsen har under året haft fyra
protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande sammanträde.
Årsmötet avhölls den 27 januari och följdes av utbildningsdagen 28 januari. Höstmötet
hölls den 15 oktober. Verksamhetsberättelsen distribueras till medlemmarna via epost.
§4
Kassör Lena Fagerblom redogjorde för klubbens ekonomiska situation. Den
ekonomiska resultaträkningen och revisionsberättelsen för 2005 förelades mötet.
Klubbens ekonomi angavs som fortsatt god.
2005 års bokslut fastställdes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 5
Kompletteringsval till styrelsen; sittande kassör, Lena Fagerblom, Sundsvall, omvaldes
och Petra Tunbäck, Göteborg valdes till sekreterare(nyval).
§6
Val av revisorer:
Anders Strand och Jan Eklind omvaldes.
§7
Val till valberedningen:
Lars Falk, Elisabeth Lundqvist (sammankallande) och Tomas Richtnér (nyval)
§8
Tomas Richtnér informerade om att uppdateringen av STD-kompendiet för kandidater
pågår. Alla medförfattare har dock inte ännu skickat in sina respektive kapitel.
Årsmötet önskade att alla medlemmar ska få STD-kompendiet sig tillskickat per epost,
när kompendiet är klart.
§ 9
Per Anders informerade om styrelsens arbetar med att stärka STD-klubbens roll som
representant och samarbetspartner inom STI-området. Ett resultat av detta är att STDklubben får utse en styrelseledamot i SSDVs styrelse. Per Anders har blivit utsedd till
STD-klubbens representant i SSDVs styrelse
STD-klubben får också ökat utrymme vid SSDVs sammankomster. Vid SSDVs
årsmöte 2006 i Falun kommer STD-klubben att få disponera 45 minuter av
programtiden.
§ 10
Geo von Krogh har avgått som STD-klubbens representant i IUSTIs styrelse. Per
Anders har utsetts till att efterträda Geo som STD-klubbens representant i IUSTIs
styrelse.
§ 11
STD-klubbens förhållningssätt vid kontakt med läkemedelsindustrin i samband med
försäljning av s.k. självtest för klamydia över disk togs upp till diskussion. Frågan hade
aktualiserats av att läkemedelsföretaget, Campus Pharma i dagarna börjar saluföra ett
självtest för klamydia. Det framfördes att STD-klubben skulle kunna vara behjälplig

med saklig information vid själstest. Årsmötet ansåg dock att STD-klubben inte skulle
medverka med sådan information. En orsak till detta är att testets tillförlitlighet
ifrågasatts. Testets positiva och negativa prediktiva värde i aktuell population är
otillfredsställande.
Det föreslogs att någon borde skriva en artikel i läkartidningen där man skulle varna
för s.k. självtest sålda över disk, i de fall kvaliteten inte är utvärderad.
§ 12
För att hålla PDFs kalendarium så uppdaterat som möjligt angående venereologimöten
föreslogs att var och en som får kännedom om ett för oss intressant möte som inte finns
nämnt i PDFs kalendarium meddelar detta till STD-klubbens sekreterare, som kan se till
att mötet blir inlagt.
§ 13
Elisabeth informerade om att en IPULS utbildning i venereologi för ST-läkare kommer
under hösten 2006. Kursplats Uppsala. Exakt tidpunkt ännu inte bestämd
§ 14
Tema för kommande utbildningsdagar diskuterades. Utbildningsdagen 2007 får temat
”What´s new”. För 2008 föreslogs ”Mikrobiologi/Epidemiologi”.
§ 15
Handhavande av anmälningar och fakturor i samband med utbildningsdagen är en
tidskrävande uppgift för kassören och det frågades om inte t.ex. läkarsällskapet mot
ersättning skulle kunna överta denna uppgift. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att
sondera frågan och presentera ett förslag till höstmötet.
§ 16
Peter Lidbrink berättade att KS dagen den 7 april i år kommer att handla om ”Genital
dermatologi och venereologi”.
§14
Mötet avslutades
Stockholm januari 2006
Per Anders Mjörnberg, ordförande

Tomas Richtnér, sekreterare

Ann-Kerstin Rudén, Justeringsman

Mari Svanberg-Risberg, justeringsman
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VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2005
Intressegruppen för pediatrisk dermatologi inom SSDV
MÖTEN
Under året har Intressegruppen för pediatrisk dermatologi ordnat två möten, ett i samband
med SSDV:s årsmöte i Göteborg och ett på ACO Hud AB i Stockholm/Upplands-Väsby i
samband med Riksstämman. Programmen har varit följande:

Göteborg (20 maj 2005)
Ehlers-Danlos syndrom
Eva Holmberg, Klinisk genetik, SU/Östra

Hudens utveckling – från liten till stor
Lena Mölne, Hudkliniken SU/Sahlgrenska

Stockholm (30 november 2005)
Powerpointklinik
Maria Böhme & Carl-Fredrik Wahlgren
Vehikelns fysikaliska kemi
Lars Norlén, Hudkliniken, Karolinska
Lite kräm & mycket verkstad – tillverkning av egna mjukgörare
Marie Lodén och medarbetare, ACO Hud AB

Övrigt
Halvdagskurs i pediatrisk dermatologi för ST-läkare i dermatologi & venereologi
(Örenäs slott, 10 november 2005)
Ann Broberg & Carl-Fredrik Wahlgren
För Intressegruppen för pediatrisk dermatologi
Ann Broberg

Maria Böhme

Torbjörn Egelrud

Anders Frithz

Lena Holm

Ylva Linde

Håkan Mobacken

Lill-Marie Persson

Lena Rönnerfält

Carl-Fredrik Wahlgren

Sven Öhman

December 2005
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Verksamhetsberättelse från Svenska Kontaktdermatitgruppen
(SKDG) för år 2005

SKDG har 15 medlemmar varav tre personer ingår i en emeritusgrupp.
Intressegruppen för Yrkes- och miljödermatologi har utsett Marléne Isaksson
och Christer Hansson att ingå i vår grupp med 2-åriga mandat. Gruppens
ledning har under året utgjorts av Berndt Stenberg (ordf.) och Annika Ineroth
(sekr.). SKDGs grundare, professor emeritus Jan E. Wahlberg avled under
2005. Gruppen har haft två möten, ett lunch-lunch-möte under våren och ett i
samband med Riksstämman 2005.
I och med bildandet av Intressegruppen för Yrkes- och miljödermatologi
kommer SKDG att successivt övergå till att i huvudsak arbeta med
forskningsfrågor, i likhet med vår europeiska motsvarighet European Contact
Dermatitis Research Group (ECDRG). Under lång tid räknar vi dock med att
Intressegruppen och SKDg kommer att ha delvis överlappande arbete. Under
året vill vi lyfta fram följande aktiviteter inom gruppen eller på initiativ av
gruppen:
Remissvar från SSDV (skrivet av Mihaly Matura) och SKDG (skrivet av Berndt
Stenberg) har avgivits avseende nya och förändrade föreskrifter under
miljöbalken. Det rörde bl.a. tillstånd för hårfärgämnen och ett par
konserveringsmedel.
SKDG har rekommenderat svensk standardserie för epicutantest 2006. I
fortsättningen kommer arbetet med att rekommendera testserier att ske
tillsammans med Intressegruppen via en särskild arbetsgrupp för
epicutantestning.
Gruppen har i dialog med Läkemedelsverket (LMV) klarlagt vilka rutiner som
gäller vid import av ämnen för epicutantest, dvs. ämnen som inte ingår i
kommersiellt tillgängliga serier. Den som köper sådana ämnen måste först
begära licens från LMV för import från respektive leverantör.
Insamling och sammanställning av patientföreskrifter vid kontaktallergi pågår.
Denna information skall läggas på den offentliga delen av SSDVs hemsida.
Aktivt arbete för att parfymallergi skall uppmärksammas på årets Allergistämma
i Uppsala.
Ett vetenskapligt manus som redogör för trender i svenska testdata från 1992
till 2000 har sänts in. Ett manus om testning av dentala material är under
färdigställande.
Fortsatta gemensamma projekt för SKDG diskuteras kontinuerligt. Föreslagna
projekt är bl.a.: Att validera frågan ”Är Du allergisk eller överkänslig mot nickel?”
som nu används i folkhälsoenkäter och att driva frågan om ett kvalitetsregister
för epicutantestning
Umeå 2006-04-03
Berndt Stenberg
ordf.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PRIVATPRAKTISERANDE
DERMATOLOGERS FÖRENING
MAJ 2005 – MAJ 2006
Föreningen har haft sina traditionella höst och vårmöten.
Höstmötet hölls i Stockholm på Victory hotell.
Till mötet hade även finska privatpraktiserande kollegor inbjudits. Föreläsningar hölls om handeksem i
teori och praktik av Magnus Lindberg och Gunnar Nyman. Anders Johannesson och Nils Hamnerius
talade om nagelsjukdomar i teori och praktik, Anne-Marie Ros föreläste om ljusdermatoser och deras
behandlingar.
Vårmötet hölls i Växjö.
Mötet innehöll praktiska övningar (hands –on) och en resa i möbelriket.
På 12 olika stationer hölls presentationer och interaktiva demonstrationer av Siascope (Anne-Marie
Wennberg), Mole Max (John Paoli), CO2 laser (Monica Stenström), Bucky (Bernt
Lindelöf) Restylane injektioner (Ingrid Munksgaard), Kärllaser (Christer Persson), Hårlaser
(Specialistgruppen Växjö), Operation på grisfot för sjuksköterskor (Anders Johannesson),
Kryobehandling av basaliom i ansiktet (Barbro Lindeman), Fotografering av hudsjukdomar (Expert
Lidköping), Dataprogrammen Exell och Power point (Mattias Jildehed) samt Botox behandling av
hyperhidros (Anne-Lene Krogstad).
Styrelsen har under året varit sammansatt av
Ordförande
Thor Bleeker
Vice ordförande
Steinar Sjöborg
Sekreterare
Margareta Svensson
Kassör
Birgitta Wilson-Claréus
SSDV:s styrelserepr.
Normann Iversen
Ledamot
Anders Johannesson
Revisor
Peter Gisslén
Valberedning Anders Enhamre och Curt Skoglund

Stockholm 060404
Margareta Svensson
Sekreterare PDF
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Balans- och resultaträkning för SSDV 2005
Tillgångar
Obligationer
Postgiro
Salus
Summa

20050101

20051231

133799
528955
662754

255000
59122
335102
649224

(20080430)

Intäkter

(-13530)

Utgifter

Medlemsavgifter

138996

stödj. medlemmar

60000

Räntor

6146

8874

Styrelsen
(S-P, ACO, Årsmöte + stämman
Schering Nord)
föreningsavgifter*

sekr+giroavgifter

81551
21904
14910

2067

Tumörkurs

Summa intäkter

214016
.

Årets resultat

-13530

utbildningsgruppen

22892

ACTA+Nordic derm
övrigt
Sekr SSDV

45900
1862
36459

Summa utgifter

226868

Nordic d
12990
UEMS
1920
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Revisionsberättelse
I egenskap av revisorer i Svenska Sällskapet för Dermatologi och
Venereologi
får vi härmed avge följande revisionsberättelse för år 2005.
Vi har tagit del av årsberättelsen och granskat räkenskaper och handlingar
som
lämnar upplysning om sällskapets ekonomi. Beträffande
redovisningshandlingar har vi inte funnit anledning till anmärkning.
Vi tillstyrker att årsberättelsen godkännes och att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2005.

Stocholm 5 april 2006

Margareta Svensson

Carl-Fredrik Wahlgren
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EUROPEAN BOARD OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (EBDV)
UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS
Section de Dermato-Vénéréologie
Section of Dermato-Venereology
President: Prof. Dr. Harald Gollnick (DE)
Secretary: Dr. I-M. Bergbrant (SW)

Rapport om arbetet hösten 2005 och våren 2006
Sektionen har haft två möten för samtliga delegater. Ett höstmöte har hållits i London i
samband med EADV konferensen 2005 och ett heldags arbetsmöte i Bryssel i april
2006. På dessa möten deltog båda de svenska delegaterna Berndt Stenberg och IngMarie Bergbrant. Ing-Marie är även sekreterare för hela sektionen och har därför
deltagit även i styrelsearbete. Sektionen bedriver en stor del av sitt arbete i
arbetsgrupper som träffas emellan de stora mötena.
Sektionens arbete har framförallt fokuserats på;
•

Europeisk specialistexamen
En arbetsgrupp har arbetat fram en struktur för en tredagarsexamen.
Ämnesområdena följer vår målbeskrivning (Chapter 6). En frågebank är klar.
Examen kommer att ges en gång per år och bekostas av deltagarna. Kostnad
cirka 300 Euro. Vid avklarad examen får man ett diplom. Den första
examinationen hålls i december 2006. Den kommer att annonseras på UEMS
hemsida och i JEADV.

•

Examination i Dermato-Patologi
I augusti 2005 undertecknades en överenskommelse om s.k. European Board
examination in Dermatopathology av president för UEMS Section Pathology
Prof. D. Ruiter och vår president Prof. Dr. Harald Gollnick .

•

Joint committees
Arbetet med en Joint Committee forImmune-mediated Diseases fortsätter. En av
stötestenarna i förhandlingarna rör vilken roll specialiteten Allergologi skall ha i
förhållande till de specialiteter där allergologi är en subspecialitet eller del av
specialiteten (dermatologi, lungmedicin etc.). En ny Joint Committee for
Emegency Medicine diskuteras.

•

Godkännande av guidelines
Guidelines bereds av European Dermatology Forum som samlar experter till
arbetsmöten där man tar fram riktlinjer som i sin tur grundar sig på nationella
riktlinjer och aktuell forskning. Dessa guidelines passerar EBDV som kan ge sitt
godkännande eller komma med synpunkter. Därefter är det upp till varje land att
bestämma om man vill anta riktlinjerna eller ev. modifiera dem. Under denna
period har guidelines för aktiniska keratoser diskuterats.

•

EACCME ackreditering
Ackreditering av kurser passerar oss för synpunkter. Kostnaden för
ackrediteringen tillfaller till lika delar EACCME och EBDV och storleken på
kostnaden beror bl.a. på omfattningen av den planerade aktiviteten.

•

Situationen för läkare under specialistutbildning
Detta är en återkommande diskussionspunkt liksom även Core Curriculum för
utbildningen och en gemensam utbildningsbok.

•

Hemsida för European Board Of Dermatology and Venereology (EBDV)
Hemsidan är snart klar att läggas ut och där kommer bl.a. Chapter 6 (som anger
det fält som den europeiska examinationen skall täcka) att ligga.

•

Ny President Elect
Ing-Marie Bergbrant har nominerats till ny President Elect för EBDV.
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