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

Protokoll fört vid årsmöte i SSDV
torsdagen den 31 maj 2007, Örebro
I

Vetenskapligt program

II

Årsmötesförhandlingar

§1

Öppnande
SSDV:s styrelseordförande Åsa Bosström hälsade årsmötesdeltagarna välkomna
och förklarade 2007 års årsmöte för öppnat.

§2

Kallelse och behörighet
Kallelse till årsmötet utsändes via mail och via hemsidan www.pdf.nu till
sällskapets medlemmar den 24 april 2007. Årsmötet fann att utlysandet skett i
enhetlighet med stadgarnas § 6 och förklarade det därmed behörigt.

§3

Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände föredragningslistan som skickats ut den 24 april men
justerats något vid styrelsemötet den 30 maj, bilaga 1

§4

Val av mötesordförande
Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Åsa Boström

§5

Protokollförare
Som protokollförare utsågs sekreterare Margaretha Modén

§6

Val av justeringspersoner
Till protokolljusterare valdes Anders Vahlquist och John Paoli

§7

Styrelsens och sektionernas årsberättelser
Styrelsens sekreterare redogjorde för årsberättelsen som lagts ut på hemsidan
den 27 april vilket mailats ut till medlemmarna. Som bilagor fanns sektionernas
årsberättelser.
Bilagor
2:1
Årsberättelse 2006 för specialistexamenkommitten
2:2
Verksamhetsberättelse för dermatologisk kirurgi och
onkologi

2:3
2:4
2:5
2:6

STD-klubben
Verksamhetsrapport för intressegruppen för
pediatrisk dermatologi
Verksamhetsberättelse från kontaktdermatitgruppen
Årsberättelse för privatpraktiserande dermatologers
förening

Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande
§8

Skattmästarens berättelse
Skattmästaren Mats Berg föredrog sin årsberättelse och gick igenom balansoch resultaträkningen för det gångna året. Ekonomin befanns vara god. Var
god se bilaga 3. En del diskussioner uppstod i anslutning till skattmästarens
berättelse med tanke på den goda ekonomin. Harry Beitner påpekade att en allt
för stor del av kapitalet är bundet i obligationer. Mona Ståhle föreslog att en
del av pengarna skall läggas på årsmötet för utveckling av detta. Gunilla Färm
berättade då att sponsorerna från industrin ej går in om årsmötet går med vinst.
Anders Vahlquist tyckte att man skulle kunna använda en del pengar till
stipendier för yngre läkare.
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens årsberättelse till
handlingarna.

§9

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Margareta Svensson. De båda revisorerna
Margareta Svensson och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet vilket bifölls, se bilaga 4

§ 10

Valberedningens förslag och val
Harry Beitner presenterade valberedningens förslag. Det visade sig att en
missuppfattning skett när det gällde STD-klubbens representant som övrig
ledamot i styrelsen. Här hade valberedningen uppfattat att det skulle vara Carin
Anagrius men det visade sig att STD-klubben föreslagit Petra Thunbäck
varefter valberedningsförslag presenterades enligt följande

Styrelsen

Ordförande: Åsa Boström (vald för 2 år –06)
Vice ordf: Magnus Bruze (vald för 2 år – 06)
Skattmästare: Mats Berg (vald för 2 år – 06)
Sekreterare: Margaretha Modén (vald för 2 år – 06)
Redaktör för riksstämman: John Paoli (omval 2 år)
Utbildningsansvarig: Filippa Nyberg (nyval – 2 år)

Ledamöter

Petra Thunbäck (för 1 år – STD-klubbens
representant)
Normann Inversen (för 1 år – PDF-representant)
Linda Ternestedt (1 år – ST-representant)

Suppleanter

Lars Falk (omval 1 år – Petra Thunbäck)
Gunnar Nyman (omval 1 år – Normann Inversen)
Anne Wetter (nyval 1 år – Linda Ternestedt)

Lill-Marie Persson (omval 1 år – Filippa Nyberg)
Repr fullmäktige

Åsa Boström (vald för 2 år – 06)
Margaretha Modén (vald för 2 år – 06)

Suppleanter

Magnus Bruze (vald för 2 år –06 – Åsa Boström)
Lennart Emtestam (vald för 2 år – 06
- Margaretha Modén)

Revisorer

Carl-Fredrik Wahlgren (omval 1 år)
Margareta Svensson (omval 1 år)

Revisorssuppleanter

Solbritt Lonne-Rahm (omval 1 år
– C F Wahlgren)
Margareta Frohm-Nilsson (omval 1 år –
- Margareta Svensson)

Förtroendeledamöter Praktikerkonsult AB
Ragnar Jonell (omval 1 år)
Lena Berglund (omval 1 år)
President för Riksstämman 2008

Jan Faegermann (nyval)

Redaktör för Riksstämman

John Paoli (omval 2 år)

Valberedningen

Harry Beitner (sammankallande (omval 1 år)
Birgitta Stymne (omval 1 år)
Agneta Augustsson (omval 1 år)

§11

Medlemsavgifter
Medlemmarna beslutade att årsavgiften skall vara oförändrat 300 kr under det
kommande året.

§ 12

Utbildningsfrågor
Mats Bjellerup berättade om utbildningsgruppens arbete. Gruppen träffas två
gånger per år, dels i samband med riksstämman, dels i samband med årsmötet.
Man arbetar med SK-kurser och med målbeskrivning för den nya
specialistutbildningen. Den nya ST-utbildningen kommer att innehålla en
allmän övergripande del omfattande kommunikation, ledarskap, forskning och
utveckling. Denna del kommer att vara gemensam för alla
specialistutbildningar. Dessutom kommer varje specialistutbildning att
innehålla en målbeskrivning anpassad för den egna specialiteten. Detta arbetar
nu Mats Bjellerup och Eva Johansson med för SSDV:s räkning. Den nya
specialistutbildningen skall vara klar 1 januari 2008. Övergångsregler kommer
att finnas. Eva Johansson berättade att studierektorns roll skall stärkas. Ett
förslag finns i ett nytt policydokument att studierektorn skall vara med och
skriva ST-kontrakt och vara delaktig i att godkänna specialistexamen
tillsammans med handledare och verksamhetschef. Därefter diskuterades SKkurser. Det finns 10 st kurser att välja på och rekommendationen är att varje
blivande specialist skall gå 4-5 kurser.

§ 13

Specialistexamen
Filippa Nyberg berättade att tre personer under året har gjort specialistexamen
och klarat sig. Totalt har 20 personer klarat specialistexamen. Den svenska
specialistexamen upphör nu och istället finns möjlighet att delta i den
europeiska specialistexamen. Filippa vill uppmana verksamhetscheferna att ge
tid för en inläsningsperiod så att blivande specialister ges möjlighet att gå upp i
den europeiska specialistexamen. Filippa informerade också om att det finns en
CD-romskiva med bildfrågor som man kan gå igenom med sina blivande
specialister t ex för ST-läkare som gör provtjänstgöring.

§ 14

UEMS och europeiskt specialistexamen
Ing-Mari Bergbrant berättade om arbetet i UEMS, se bilaga 5. Denna består av
två representanter från varje europeiskt land. Ing-Marie Bergbrant är för
närvarande sekreterare och kommer att bli president under nästa år. Uppgiften
är att värna om att patienten får samma goda vård i hela Europa. Man har lagt
ner mycket arbete på den europeiska specialistexamen. Målet är att
specialistutbildningen skall gälla i alla länder som är med i UEMS. Nya länder
tillkommer hela tiden. Nu senast Bulgarien och Rumänien. Den 24-26 augusti
är det dags för europeisk specialistexamen i Frankfurt. Man hoppas på att få 12 representanter från varje land för att se hur examen fungerar. Ing-Marie
tyckte det kunde vara önskvärt om SSDV kunde sponsra en representant. Man
får ett diplom efter fullgjord examen men det har ingen betydelse för om man
blir godkänd som specialist eller ej. Examenskostnaden är 300 euro.

§ 15

SPUR
Birgitta Stymne berättade om SPUR-inspektionen som är Sveriges
Läkarförbunds och Svenska Läkarsällskapets stiftelse för utbildningskvalité.
Detta för att säkra AT- och ST-utbildningarna. Sedan 1995 har SPURinspektörer utbildats. Idag finns 8-9 inspektörer inom SSDV:s regi. Totalt har
24 inspektioner gjorts på 20 kliniker. För att bli godkänd specialist krävs från
och med 1 januari 2006 att kliniken är SPUR-inspekterad. Anmälda för SPURinspektion under kommande år är Örebro, Skövde och Sundsvallsklinikerna.

§ 16

Årets Riksstämma
Peter Lidbrink, riksstämmopresident år 2007 presenterade programmet för
riksstämman. Årets tema är hälsa, livsstil och miljö. Torsdagen den 28
november kl 08:30 – 10:00, sektionssymposium: Blåsdermatoser tillsammans
med klinisk immunologi. Kl 10:30 – 12:00 symposium: Klamydia - varför är
det svårt att bemästra epidemin. Moderator Peter Lidbrink. Kl 13:00 – 14:00
gästföreläsare Jörgen Skov- Jensen om mycoplasma genitalium. kl 14:15 –
15:45 sektionssymposium: Psoriasis – en systemsjukdom med många ansikten.
Moderator Mona Ståhle. Senare på eftermiddagen kommer också en
gästföreläsare att bjudas in. På kvällen gemensam middag i SSDV:s regi. Den
30 november, kl 08:30 – 10:00 sektionssymposium: Hudbiverkningar av
läkemedel. Moderator Lena Lundeberg. Kl 10:30 – 12:00 sektionssymposium:
Vem är mest hudkirurg. Moderator Mats Bjellerup. Kl 13:00 – 13:40 fria
föredrag/postersession. 13:45 – 15:00 våra mest intressanta fall. Sponsorer på

riksstämman är Abbot, ACO Hud, Leo Pharma, Meda, Photo Cure, ScheringPlough och Wyeth. Deadline för abstract är 15 juni. Skickas on line till
www.slf.se där man klickar på riksstämman. Deadline för fallbeskrivning är 19
oktober. Anmäls via mail till John Paoli. Fria föredrag kommer att presenteras i
posterform, ej muntligt.
§ 17

ACTA
Åsa Boström lyfte frågan om ACTA för diskussion. Medlemmarna får nu inte
längre ACTA i pappersform utan endast on line. Anders Vahlquist berättade om
ACTA:s historia. Startades 1920. Ägs av en förening för utgivande av ACTA
bestående professorer; ges ut på ett eget förlag. Man hade ekonomiska problem
under en period vilket gjorde att avgiften höjdes till 200 kr per medlem men nu
sänks avgiften till 100 kr per medlem och år igen. Man betalar för ett paket som
omfattar ACTA i digitalform samt pappersform av tidskriften Nordiskt Forum.
Det blir dyrare om man har enskild prenumeration än om man har en kollektiv
prenumeration genom SSDV. Om man ej får tidskriften trots att man är medlem
i SSDV mailar man till agneta@medicaljournals.se. Åsa Boström föreslog att
SSDV ska göra en enkät för att undersöka vad medlemmarna vill att deras
medlemsavgifter skall användas till. Detta bifölls av årsmötet.

§ 18

Gula Bladet
Sekreterare Margaretha Modén lyfter frågan om Gula Bladets innehåll och om
det fanns synpunkter på att ändra detta. Några sådana synpunkter framkom ej.
Sekreteraren informerade om att Gula Bladet endast ges ut i digital form nu och
ej längre i pappersform i Nordiskt Forum. Detta pga att uppgifterna hunnit bli
inaktuella när Nordiskt Forum ges ut samt att inga andra nordiska länder har
någon egen bilaga i tidskriften.

§ 19

Korresponderande ledamöter
Två korresponderande ledamöter invaldes av församlingen, nämligen Mats
Jontell professor i odontologi i Göteborg samt Jan Erik Axelsson plastikkirurg
Örebro (Kumla)

§ 20

Nya medlemmar
Som nya medlemmar invaldes Nauzad Ghafor, hudkliniken,
Universitetssjukhuset i Örebro, Hassan Killasli, hudkliniken, Karolinska
Huddinge i Stockholm, Christian Nilsson, hudkliniken, Universitetssjukhuset i
Örebro, Rickard Lindström, hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,
Kristoffer Thorslund, hudkliniken, Karolinska Solna i Stockholm, Josef Isung,
hudkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nadeeem Rezaq Janjua, hudkliniken,
Universitetssjukhuset i Malmö, Anne Wetter, hudkliniken, Karolinska
Huddingen i Stockholm. En ansökan om medlemskap avslogs i väntan på
ytterligare information om yrkeskategori. Detta var Zhanna Strands ansökan från
Lindhamn. Margaretha Modén fick i uppdrag att kontakta henne och ta reda på
mer samt ta upp frågan på nästa styrelsemöte.

§ 21

Avlidna medlemmar
Hjördis Lidman och Stig Hård af Segerstad.

§ 22

Psoriasregistret
Marcus Schmitt Egenolf hade tidigare under dagen informerat om att
psoriasisregistret nu tagits i bruk av universitetsklinikerna och att det verkar
fungera bra. Under hösten kommer det att implementeras hos övriga kliniker.
Man kommer att få utbildning. Om man vill ha ytterligare information eller
lösenord kontaktas Marcus Schmitt Egenolf eller styrgruppen.

§ 23

Enskilda kliniklicenser
Åsa Boström informerade om att Kari Dunér i SSDV:s namn skickat en
skrivelse till läkemedelsverket med protest om att Efudix inte kan skrivas på
generell licens.

§ 24

Guidelines
Åsa Boström informerade om att sektionen för onkologi och kirurg som på förra
årsmötet presenterade riktlinjer för non melanoma skincancer ej kallar dessa för
nationella utan för intressegruppens riktlinjer. Åsa Boström informerade också
om att riktlinjer för lymfom finns under pdf.nu

§ 25

Vart är den akademiska dermatologin på väg
Inger Rosdal som anmält denna punkt hade förhinder och överlät till Mona
Ståhle att föredraga. Hur skall man möta det framtida forskningsbehovet och
stimulera unga kollegor att satsa på forskning och utveckling. Forskningen måste
få större ekonomisk utdelning.
Beslöts att SSDV:s styrelse skall tillsätta en grupp som arbetar med denna fråga.

§ 26

Stipendier
Trans Ver Sals-stipendiet delades ut. Stipendiet gavs till Mikael Alsterholm för
sitt projekt förekomst av mikroorganismer på ollonet och dess relation till
mjälleksem. Priset togs emot av Mikaels handledare Ing-Marie Bergbrant. Åsa
Boström påminde om att övriga stipendier som finns att söka. Då Glaxostipendiet ej hade någon sökande till den sista ansökningsdagen 15 april
sträcktes ansökningstiden ut till den 15 oktober. Informerade också om att AAD
har två stipendier där man får betald kongressavgift och en kursdag.

§ 27

Årsmötet 2008
Åke Svensson hälsade välkommen till årsmötet i Malmö den 21 – 23 maj år
2008.

§ 28

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp

§ 29

Mötets avslutande
Åsa Boström förklarade mötet avslutat.

Västerås den 19 juni 2007

Margaretha Modén
sekreterare
Justerat

Justerat

Anders Vahlquist

John Paoli

Bilagor

1
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
3
4
5

Föredragningslista
Årsberättelse 2006 för specialistexamenskommittén
Verksamhetsberättelse för dermatologisk kirurgi och onkologi
STD-klubben
Verksamhetsrapport för intressegruppen för pediatrisk dermatologi
Verksamhetsberättelse från kontaktdermatitgruppen
Årsberättelse för privatpraktiserande dermatologers förening
Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse
UEMS

Bilaga 1

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

Medlemmar i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi
kallas till årsmöte torsdagen den 31 maj 2007 i Örebro
på Hjalmar Bergmans teatern, Conventum cirka kl 15:30

FÖREDRAGNINGSLISTA
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Årsmötets öppnande
Årsmötet stadgeenliga utlysande
Godkännande av föredragningslista
Val av mötesordförande
Val av protokollförare
Val av justeringspersoner
Styrelsens och sektionernas årsberättelser
- Margaretha Modén
- se bilagor
Skattmästarens årsberättelse
- Mats Berg
Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet - Carl Fredrik Wahlgren,
Margaretha Svensson
Valberedningens förslag och val
- Harry Beitner
Medlemsavgifter
- Mats Berg
Utbildningsfrågor
- Mats Bjellerup,
Eva Johansson
Specialistexamen
- Filippa Nyberg
UEMS och europeisk specialistexamen
- Ing-Marie Bergbrant
SPUR
- Birgitta Stymne
Årets riksstämma i Stockholm
- Peter Lidbrink, John Paoli
ACTA
- Åsa Boström, Anders Vahlquist
Gula Bladet
- Margaretha Modén
Korresponderande medlemmar
Nya medlemmar
Avlidna medlemmar
Psoriasisregistret
- Åsa Boström
Enskilda licenser för läkemedel
- Åsa Boström
Guidelines
- Åsa Boström
Vart är den akademiska dermatolo-venereologin
på väg och vem tar ansvar?
- Inger Rosdahl
Stipendier
- Åsa Boström
Årsmötet 2008
- Åke Svensson
Övriga frågor
Mötets avslutande

Västerås den 20 april
Margaretha Modén
sekreterare

Bilaga 2:1

Årsberättelse 2006 för Specialistexamenkommitten inom SSDV
Historik 1997-2006:
20 personer helt godkända, 11 gjort 1-2 delmoment.
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

2006

FN

JW,MK

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

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 2006
Tentamina i dermatologi och venereologi , bildfrågor och skrivningsfrågor har uppdaterats. Bilderna till årets
bildtentamen sparades digitalt. Histopatologiförhöret : Mari-Anne Hedblad, DDC (dermatologiskt diagnostiskt
centrum) Karolinska, ansvarade för examination inklusive utsändning av preparatlådor. Ett brev skickades i maj
2006 till samtliga som genomgått 1-2 delmoment av tentamen fram tom 2005, för att ge en sista möjlighet att bli helt
godkänd i svensk specialistexamen vid detta sista examenstillfälle som genomfördes 8 december 2006 vid
Hudkliniken Karolinska Sjukhuset, respektive Hudkliniken, Lund (dermatologidelen). Tre personer deltog i vardera
ett delmoment, rättning skedde i samråd inom kommitten,
samtliga blev väl godkända i respektive delmoment och kommer att få diplom vid SSDV´s årsmöte i Örebro 2007.
Sedvanlig lunch intogs vid Karolinska med tentander och komittee för utbyte av erfarenheter. Tentanderna fick fylla
i en enkät angående upplevelse av tentamen. Genomgående var svaren positiva angående arrangemang, tentamens
svårighetsgrad och avsatt tid. Årets tentander var i sista fjärdedelen av sin specialistutbildning och hade utsedd
handledare, samt hade fått ledigt för inläsning.
Sammanfattning
SSDVs specialistexamen i dermatovenereologi har genomförts till fullo av 20 svenska läkare under åren 1997-2006.
Från och med 2007 hänvisas till den europeiska specialistexamen, vilken för första gången gick av stapeln 2006. Det
har varit ett givande arbete ur många aspekter och vi vill betona vikten av att handledare och verksamhetschefer
även fortsättningsvis enligt vår uppfattning bör möjliggöra för ST-läkare att genomföra specialistexamen som ett
sätt att främja en hög dokumenterad kunskapsnivå bland framtidens specialister i dermatovenereologi .
13 februari 2007
Filippa Nyberg, Joanna Wallengren, Mikael Klinker, Mari-Anne Hedblad
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Verksamhetsberättelse för året maj 2006-maj 2007
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
John Paoli
Karin Terstappen
Agneta Troilius
Valberedning:
Ann-Marie Wennberg (sammankallande)
Mats Bjellerup
Norman Iversen
Styrelsemöten:
Under året har sektionen haft två styrelsemöten:
I samband med SSDV:S årsmötet i Falun
I samband med Riksstämman i Göteborg.
Sektionsmöte:
I samband med SSDV:s årsmöte i Falun.
Utbildningar och föreläsningar:
I sektionens regi gavs följande kurser och föreläsningar under året:
§

Program vid årsmötet i Falun

Ytterligare en kurs i serien ”Akademi för kirurgi” i regi av Anders Johannesson, en kombination av föreläsningar
och praktiska övningar i ämnet Dermatologisk kirurgi.
”Hudkirurgi - en avancerad klinisk orientering med praktiska övningar utgående från bild-exempel” (Jan Lapins,
Ann-Marie Wennberg, Susanne Uddströmer, Ingvar Lengstam och Lena Hagströmer).
Presentation av guidelines vid NMSC framarbetat i samråd av Svenska dermatologiska kirurger/kliniker.
Dokumentet utgår från ett vårdprogram med multidisciplinär förankring som nyligen framarbetats för StockholmGotland-området av Onkologiskt Centrum vid Karolinska (Jan Lapins).
På uppdrag av SSDV styrelse har tumörsektionen gjort en uppföljande nationell revision och anpassning av
dokumentet ”Guidelines vid NMSC”. Resultatet av de gemensamma ansträngningarna kommer att presenteras på
www.pdf.nu under våren 2007.
§ Program i samband med styrelsemötet, Riksstämman i Göteborg
Riksstämman i Gbg (Charlotta Enerbäck, Melanomgenetik & Jan Mattsson, Sentinel Node)
§

Melanoma Monday

8 maj i 2006, statistik insamlas av Mikael Tarstedt.
Sektionens satsningar 2007-2008:
§

På uppdrag av SSDV styrelse har tumörsektionen arbetat med konsensus dokumentet ”Guidelines vid NMSC
(i Sverige)” som nu har reviderats ytterligare. Denna version kommer att presenteras på www.pdf.nu under
våren 2007.

§
§

Melanoma Monday är planerat till 7/5 2007. Arbetsmaterial och information finns på
hemsidan www.pdf.nu.

§

"Kurs i diagnostik och behandling av hudtumörer" 15-19 oktober. Ann-Marie Wennberg och John Paoli,
Hudkliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg

§
Sektionssymposium ”Hudcancer och den Nya Logistiken, hudspecialistens roll i ett multidisciplinärt projekt”
på Riksstämman i Stockholm. (Mats Bjellerup, Jan Lapins, John Paoli representerar tumör och kirurgi
sektionen)
§

Inbjuden Gästföreläsare i ämnet hudcancer (NMSC) på Riksstämman i Stockholm.

§

"Kurs i hudkirurgi med särskilt avseende på koldioxid LASER, kliniska applikationer och hands on" hösten
2007. Lena hagströmer och Jan Lapins, Hudkliniken, Karolinska, Stockholm.

§

Astellas utbildningsdagar i Stockholm 18-19 jan 2008 "Vårdprogram och riktlinjer för Non Melanoma Skin
Cancer" (Jan Lapins och John Paoli).

§

Susanne Uddströmer arbetar uppdaterar hemsidan på PDF.nu för vår sektion.
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STD klubben
Sektionen för venereologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
Petra Tunbäck ¤ Hudkliniken ¤ Sahlgrenska sjukhuset ¤ 413 45 Göteborg ¤
petra.tunback@derm.gu.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2006
Medlemmar
Antal medlemmar var vid årets slut 103 stycken.
Utskick till medlemmarna via e-mail har gått ut vid 9 tillfällen.
Styrelsemedlemmar
Ordförande Per-Anders Mjörnberg, Skövde; Vice ordförande Carin Anagrius, Falun;
Kassör Lena Fagerblom, Sundsvall; Sekreterare Petra Tunbäck, Göteborg; Ledamot Britt-Inger Coble, Linköping;
Ledamot Annika Johnsson, Malmö
Valberedning
Sammankallande Elisabeth Nylander-Lundqvist, Umeå; Lars Falk, Linköping; Tomas Richtner, Stockholm.
Revisorer
Anders Strand, Uppsala; Jan Eklind, Stockholm.
Ekonomi
Se bifogad resultaträkning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, inklusive ett konstituerande styrelsemöte, samt
några informella underhandskontakter.
Årsmötet
STD-klubbens årsmöte 2006 avhölls den 26 januari på Hudkliniken, Södersjukhuset i Stockholm.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, liksom en redovisning av STD-klubbens ekonomi. Frågor som diskuterades
var bl.a venereologins ställning, STD-klubbens representantskap i SSDV samt tema för kommande
Utbildningsdagar. Antal deltagande medlemmar var 26 st.
Utbildningsmötet
STD-klubbens årliga utbildningsmöte hölls på Läkarsällskapet i Stockholm den 27 januari. Temat för mötet var
Sexuell exploatering. Inbjudan gick, som sedvanligt är, utöver STD-klubbens medlemmar till Föreningen för
Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) samt Sveriges gynekologer. Mötet utannonserades i bl.a. SSDV:s utskick
samt Läkartidningen. Mötet samlade drygt 200 personer, vilket är maximalt antal.
SSDV:s Årsmöte
STD-klubben var representerad vid SSDV:s årsmöte i Falun maj 2006 med föreläsningar om bl.a nya
smittskyddslagen och Mycoplasma genitalium.
Höstmötet
Höstmötet hölls på Hudkliniken, Södersjukhuset i Stockholm den 13 oktober. Förutom fackliga frågor fick vi en
”Uppdatering om hepatit som STI” av Dr Glaumann, Infektionsklin, Huddinge. Den nyupptäckta muterade
klamydia-formen diskuterades, en genomgång av resultaten från STD-enkäterna gjordes och en diskussion om
höjning av avgiften till Utbilningsdagen fördes, se nedan.
Övriga frågor
En uppdatering av STD-kompendiet har slutförts under 2006, kompendiet är utskickat till alla medlemmar.

STD-klubben utarbetade under början av 2006 en STD-enkät som besvarades av 26 STI-kliniker via STD-klubbens
medlemmar. Resultaten sammanställdes och redovisades vid Höstmötet okt 2006.
Smittspårningshandboken har varit på remiss och synpunkterna från STD-klubbens styrelse har sammanställts och
återförts till inremitterande.
En diskussion om det nu indragna klamydiahemtestet från Apoteket har förts under året.
Föreläsare till SSDV:s Årsmöte i Örebro maj 2007, Rikstämman i Stockholm 2007 samt Astellasdagarna i Göteborg
2008 har diskuterats.
Per-Anders Mjörnberg har, som representant i IUSTI, deltagit på STI-mötet i Versaille okt 2006.
På uppdrag av STD-klubbens styrelse har vår kassör placerat om delar av klubbens tillgångar för bättre
ränteavkastning.
Vid höstmötet diskuterades, på styrelsens förslag, om höjning av avgiften till Utbildningsdagen till 800 kr samt om
ersättning kan utgå till arbetsgivaren för STD-klubbens kassör, för under schemalagd arbetstid nedlagt arbete (med
anmälningar och inbetalningar) inför Utbildningsdagen. Ersättningskravet bör dock maximeras till lönekostnad
motsvarande 5 arbetsdagar och måste i detalj specificeras
En livlig debatt om klamydia har förts i Läkartidningen under året. Per-Anders Mjörnberg och Carin Anagrius
deltog från STD-klubbens sida med artikeln: ”Samling kring klamydiaproblematiken: Test och smittspårning
nödvändigt - ändrat sexualbeteende krävs också! Läkartidningen 2006;103:2158.”

Göteborg i januari 2007

Per-Anders Mjörnberg

Carin Anagrius

Lena Fagerblom

Petra Tunbäck

Britt-Inger Coble

Annika Johnsson
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VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2006
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
Falun och ett på Ågrenska i samband med Riksstämman i Göteborg. Programmen har varit följande:

Falun (20 maj 2005)
Alopecia areata – klinik, patologi och terapi
Erik Borglund, Stockholm
Ett liv med alopeci – vittnesmål från en patient
Berndt Karlsson
Föräldragrupper vid AA – några erfarenheter
Ann Broberg och Henrietta Passlov, Hudkliniken SU/Sahlgrenska

Göteborg (29 november 2006)
Presentation av verksamheten på Ågrenska
Robert Hejdenberg, VD, Ågrenska
Powerpointklinik
Ann Broberg & Karin Rosén
Neurofibromatos
Barbro Westerberg, Habiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Övrigt
Ann Broberg och Henrietta Passlov har presenterat sin verksamhet med samtalsgrupp för föräldrar till barn med
alopeci för Alopeciföreningen Öst i Stockholm den 2 december 2006.
För Intressegruppen för pediatrisk dermatologi
Ann Broberg

Maria Böhme

Jenny Hällgren

Lena Holm

Ylva Linde

Håkan Mobacken

Lill-Marie Persson

Lena Rönnerfält

Carl-Fredrik Wahlgren

December 2006
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Verksamhetsberättelse från Svenska Kontaktdermatitgruppen (SKDG) för år 2006
SKDG har 14 medlemmar varav två personer ingår i en emeritusgrupp. Professor emeritus Bert Björkner
har utgått ur gruppen. 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.) Gruppen har haft två möten, ett lunch-lunch-möte under
våren och ett i samband med Riksstämman 2006.
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
Environmental and Contact Dermatitis Research Group (EECDRG). Under lång tid räknar vi dock med att
Intressegruppen och SKDG kommer att ha delvis överlappande arbete. Från året som gått vill vi lyfta fram
följande aktiviteter inom gruppen eller på initiativ av gruppen:
Remissvar har avgivits avseende "Remiss med anledning av nya och ändrade föreskrifter under
miljöbalken" från Läkemedelsverket. Vi har i detta remissvar liksom i flera tidigare svar påpekat att
remisserna ofta kommit sent och att det språk som används är byråkratiskt på gränsen till ogenomträngligt.
SKDG har till standardserien för epicutantestning gjort ett par tillägg (Compositae Mix och PFR-2) för att
bedöma frekvens av positiva tester och relevans. Detta görs för att bedöma om ämnena så småningom bör
ingå i standardserien. Dessa tillägg görs på kliniker där gruppens medlemmar arbetar.
Insamling och sammanställning av patientföreskrifter vid kontaktallergi pågår. Denna information skall
läggas på SSDVs hemsida.
Ett vetenskapligt manus som redogör för trender i svenska testdata från 1992 till 2000 har accepterats i
Contact Dermatitis. Ett manus "Överkänslighet för dentala material. Riktlinjer för epicutantestning av
patienter och personal inom tandvården" har färdigställts och kommer att läggas som dokument på SSDVs
hemsida och på hemsidan för Socialstyrelsens Kompetenscentrum för dentala material. Ett debattinlägg om
den nya allerginomenklaturen har diskuterats i gruppen och ett manus är klart för att skickas in till
Läkartidningen.
Fortsatta gemensamma projekt för SKDG diskuteras kontinuerligt. Vi fortsätter att driva frågan om ett
kvalitetsregister för epicutantestning och som ett första steg organiserar vi insamling av testprotokoll för
standardserien.
På vår hemsida finns en unik sammanställning av avhandlingar inom området kontakteksem.
Sammanställningen skall även publiceras.
Gruppen har diskuterat det förslag om sjukskrivningsregler för hudsjukdomar som utarbetats av Birgitta
Meding, Annika Ineroth och Berndt Stenberg.
Umeå 2007-04-04
Berndt Stenberg
ordf
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR PRIVATPRAKTISERANDE DERMATOLOGERS FÖRENING
MAJ 2006 – MAJ 2007
Föreningen har haft sina traditionella höst och vårmöten.
Höstmötet hölls i Stockholm på Victory hotell.
Föreläsningar hölls om ”Nyttigt, farligt och praktiska tips om solskydd” ( Helena Gonzalez), impedansmätning av
huden ( Ingrid Nicander), acnebehandling ( Mats Berg), HSAN och Lex Maria ( Sonja Lingebäck) samt information
om PSO reg ( Marcus Schmitt-Egenolf).
Vårmötet hölls i Göteborg.
Föreläsningar hölls om CO2 – laser beh av hidroadenitits suppurativa (Anders Johannesson och Ingvar Lengstam),
behandlingsprinciper psoriasis (Anders Johannesson och Håkan Mobacken), atopiskt eksem (Lena Holm),
behandlingsprinciper dermatomykoser (Jan Faergemann), överkänslighet för dentala material (Bert Björkner),
vaskulära anomalier (Ingrid Rossman- Ringdahl), smått, gott och nytt om hudkirurgi (Ann-Marie Wennberg), samt
dermatologin i framtiden (Olle Larkö).
Styrelsen har under året varit sammansatt av
Ordförande
Thor Bleeker
Programansvarig
Anders Johannesson
Sekreterare
Margareta Svensson
Kassör
Birgitta Wilson-Claréus
SSDV:s styrelserepr.
Normann Iversen
Ledamot
Kenneth Lagmo
Revisor
Peter Gisslén
Valberedning
Anders Enhamre och Curt Skoglund

Lidköping 060416
Thor Bleeker
Ordförande PDF
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Balans- och resultaträkning för SSDV
2006
Tillgångar
Obligationer HQ
(marknadsvärde)
Plusgiro
Salus
Summa

20060101

20061231

255000

263325

59122
335102
649224

82675
289968
635968 (-13256)

Intäkter
Medlemsavgifter (534 medlemmar)
Stödjande medlemmar
(ACO, Schering Nordiska)
Räntor
+värdestegring
Årsmötet i Falun

Utgifter
128901 Styrelsen
30000 Årsmöte+stämman

Summa intäkter

242842 Summa utgifter

Årets resultat

-13256

13191 Föreningsavgifter
70750 ACTA+Nordic derm
ST-läkarmöte
specialistexamen
kontor, giro

löper till
20080430

82979
18340
6539 (UEMS)
112800
8625
25091
1724
256098
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Revisionsberättelse
I egenskap av revisorer i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi får vi
härmed avge följande revisionsberättelse för år 2006.
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 2006.

Stocholm 23 april 2007

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 2006 och våren 2007
Sektionen har haft två möten för samtliga delegater. Ett höstmöte har hållits i Rhodos i samband med
EADV konferensen 2006 och ett heldags arbetsmöte i Bryssel i mars 2007. På dessa möten deltog båda
de svenska delegaterna Berndt Stenberg (ej Rhodos) och Ing-Marie Bergbrant. Ing-Marie är även
sekreterare och blivande ordförande (2009) för hela sektionen och har därför deltagit även i
styrelsearbete och möte i januari 2007 med övriga europeiska intresseföreningar. Sektionen bedriver en
stor del av sitt arbete i arbetsgrupper som träffas emellan de stora mötena.
Sektionens arbete har framförallt fokuserats på;
•

Europeisk specialistexamen
Den första examen utannonserades i december 2006. Då annonsen kom ut sent och få personer anmälde sig
beslutades att ändra datum. Ny examen är nu planerad till slutat av augusti 2007 i Frankfurt. Ämnesområdena
följer vår målbeskrivning (Chapter 6). Examen kommer att ges en gång per år och bekostas av deltagarna.
Kostnad cirka 300 Euro. Vid avklarad examen får man ett diplom. Utvärdering av examens form kommer att ske.

•

Examination i Dermato-Patologi
Denna examen fungerar väl och ges årligen i december. De olika specialiteterna är överens om hur
kraven på subspecialiteten dermatopatologi skall se ut och man har skrivit en gemensam ”roadmap”.

•

Samarbetet med övriga europeiska intresseföreningar fungerar mycket bra. Vi träffades i samband med
ett EDF (European Dermatology Forum) möte i januari 2007.
Arbetsfördelningen ser ut enligt följande:
UEMS, specialistutbildning, harmonisering av specialiteten i Europa, godkännande av guidelines,
godkännande av CME
EADV, fortbildning
ESDR, forskning
EDF, beredande av guidelines, lobby-verksamhet

•
•
•
•

Joint committees
Arbetet med en Joint Committee forImmune-mediated Diseases fortsätter. Vi har beslutat att avstå från
deltagande i Joint Committee for Emegency Medicine..
•

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 och venösa bensår 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.
•

Beskrivning av specialitetens innehåll
Det är nu dags att se över den beskrivning som finns och en arbetsgrupp har bildats.

• Inspektioner av kliniker
Inspektioner enligt SPUR modell kommer att starta mellan olika länder. Formerna för detta skall utarbetas.
•

Logbook
En beskrivning om hur en utbildningsbok kan se ut har skrivits av undertecknad och en arbetsgrupp och
kommer att publiceras i JEADV.

•

Hemsida för European Board Of Dermatology and Venereology (EBDV)
Hemsidan är klar och kommer att förbättras successivt. Adress www.UEMS-DV.com

April 2007 Ing-Marie Bergbrant

