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

Protokoll fört vid årsmöte i SSDV
torsdagen den 27 maj 2010, Clarion Hotel, Stockholm
I

Vetenskapligt program

II

Årsmötesförhandlingar

§ 1 Årsmötets öppnande
SSDV:s styrelseordförande Magnus Bruze hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och
förklarade 2010 års årsmöte för öppnat.
§2 Avlidna medlemmar
En tyst minut hölls för 5 avlidna medlemmar, Inger Rydinge, Stockholm, Klas Krook,
Stockholm, Vera Starck-Romanus, Göteborg, Ulpu Saarialho-Kere, Stockholm och Björn
Lagerholm, Stockholm.
§3 Årsmötet stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet och föredragningslista med bilagor inkluderande balans- och
resultatberäkning för 2009 hade lagts ut via hemsidan - www.ssdv.se - till sällskapets
medlemmar 1 månad före årsmötet. Årsmötet fann att utlysandet skett enligt stadgarnas § 6
och förklarade det därmed behörigt.
§4 Godkännande av föredragningslista
Årsmötet godkände föredragningslistan. Tre motioner hade inkommit.
§5 Val av mötesordförande
Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Magnus Bruze.
§6 Val av protokollförare
Som protokollförare utsågs SSDV:s sekreterare Marléne Isaksson.
§7 Val av justeringspersoner
Till protokolljusterare valdes Gunilla Färm och Lena Holm.
§8 Styrelsens årsberättelse
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Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen lagts ut på hemsidan den 27 april.
Årsmötet beslöt att lägga den till handlingarna med godkännande.
§9 Sektionernas årsberättelser
Magnus Bruze berättade vidare att sektionernas/intressegruppernas årsberättelser samt rapport
från Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) hade lagts ut som bilagor till
rsberättelsen och fanns på hemsidan sedan den 27 april.
1:1. Årsberättelse för Privatpraktiserande Dermatologers Förening.
1:2. Verksamhetsberättelse för Svenska Kontaktdermatitgruppen.
1:3. Verksamhetsberättelse för Intressegruppen för Yrkes- och Miljödermatologi
1:4. Verksamhetsberättelse för Sektionen för venereologi
1:5. Verksamhetsrapport för Intressegruppen för pediatrisk dermatologi.
1:6 Verksamhetsberättelse för Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi
1:7. Rapport från Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).
Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande.
§10 Skattmästarens årsberättelse
Skattmästare Mats Berg föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och
resultaträkningen för det gångna året (bilaga 1:8). Ekonomin befanns vara god. SSDV har
480.000 kronor i tillgångar. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens
årsberättelse till handlingarna.
§11 Revisorernas berättelse jämte frågan om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen (bilaga 1:9) föredrogs av Carl-Fredrik Wahlgren. De båda revisorerna
Kristofer Thorslund och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2009-2010 vilket bifölls.
§12 Valberedningens förslag och val
Birgitta Stymne presenterade valberedningens förslag.
Styrelsen:
Ordförande: Filippa Nyberg (nyval 2 år)
Vice ordf: Tore Särnhult (nyval 2 år)
Sekreterare: Lars Norlén (nyval 2 år)
Skattmästare: Kari Nielsen (nyval 2 år)
Redaktör för riksstämman: Thor Bleeker (omval 2 år)
Utbildningsansvarig: Katarina Lundqvist (nyval 2 år)
Lill-Marie Persson suppleant (omval 1 år – utbildningsansvarig)
Ledamöter:
Margareta Svensson (omval 1 år- PDF-representant)
Gunnar Nyman suppleant (omval 1 år-PDF-representant)
Hanna Velin (omval 1 år – ST-representant)
Maria Brolin suppleant (omval 1 år – ST-representant)
Lena Fagerblom (nyval 1 år – Sektionen för venereologis representant)
Lars Falk suppleant (omval 1 år – Sektionen för venereologis representant )
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President för Riksstämman 2010
Joanna Wallengren
President för Riksstämman 2011
Åke Svensson (nyval)
President för Riksstämman 2012
Lennart Emtestam (nyval)
Revisorer
Carl-Fredrik Wahlgren (omval 1 år)
Solbritt Lonne-Rahm (omva1 1 år)
Margareta Frohm Nilsson suppleant (omval 1 år)
Kristofer Thorslund suppleant (omval 1 år)
Representant Svenska Läkaresällskapet
Filippa Nyberg (nyval 1 år)
Tore Särnhult suppleant (nyval 1 år)
Representant Praktikerkonsult AB
Lena Berglund Werngren (omval 1 år)
Ragnar Jonell (omval 1 år)
Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.
§13 Val av valberedning
Styrelsen lämnade följande förslag
Valberedningen
Klas Nordlind, sammankallande (omval 1 år)
Birgitta Stymne (omval 1 år)
Normann Iversen (omval 1 år)
Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.
§14 Årsmötet- deltagaravgift (bilaga 2)
Magnus Bruze och Mats Berg presenterade först en schematisk översiktsbild över SSDV:s
ekonomi där intäkter och löpande utgifter i stort visades för att medlemmarna skulle kunna ha
bilden som underlag när olika förslag från styrelsen och motioner från medlemmar om bidrag
från SSDV skulle diskuteras.
SSDVs styrelse har genom Magnus Bruze och Marléne Isaksson arbetat fram förslag till
differentierade årsmötesdeltagaravgift och de 2 förslagen till deltagaravgift presenterades av
SSDV:s ordförande och diskuterades av årsmötet. Någon undrade om syftet med
differentierad årsmötesavgift för medlemmar respektive icke-medlemmar var att locka fler att
bli medlemmar vilket bejakades av styrelsen. Det viktigaste syftet till att ha lägre eller ingen
avgift för pensionerade SSDV-medlemmar är att dessa kostnader måste bekostas av den
pensionerade personligen. Beslut togs enhälligt av medlemmarna att icke-medlem betalar
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1000 kronor mer i registreringsavgift än en SSDV-medlem samt att pensionerade SSDVmedlemmar betalar halva registreringsavgiften jämfört med icke pensionerad SSDV-medlem.
§15 Årsmötet-ekonomiska åtaganden (bilaga 3)
SSDVs styrelse har genom Magnus Bruze och Marléne Isaksson arbetat fram sex förslag som
rör ekonomiska åtaganden vad gäller föreläsare i samband med årsmötet. De olika förslagen
presenterades av Magnus Bruze och samtliga sex förslag godkändes enhälligt av
medlemmarna.
Någon i auditoriet undrade om det kunde bli aktuellt med differentierade deltagaravgifter så
enskild medlem endast betalar för enstaka dag om önskvärt. Ordföranden i SSDV föreslog att
den nytillträdda styrelsen får ta upp denna fråga. .
§16 Riksstämman- ekonomiska åtaganden (bilaga 4)
SSDVs styrelse har genom Magnus Bruze och Marléne Isaksson arbetat fram två förslag som
rör de ekonomiska åtaganden som SSDV kan få vad gäller utländska gästföreläsare respektive
svenska föreläsare och moderatorer. De två förslagen presenterades av Magnus Bruze och
SSDVs förslag godkändes enhälligt av medlemmarna.
§17 Bidrag till Internationella stiftelsen (bilaga 5)
Gunnar Nyman informerade om kostnadsläget och vilka aktiviteter som sponsrats under
verksamhetsåret samt berättade också om planerade aktiviteter under det kommande året.
Från Internationella stiftelsen framkom önskemål om ekonomiskt bidrag. Magnus Bruze
redogjorde för SSDV:s stadgar och enligt §2 faller bidrag av den karaktären inte inom
SSDV:s intresseområde. Styrelsen förslag var därför att avslå begäran om ekonomiskt
stöd från SSDV som förening, men styrelsen menade också att man önskade underlätta för
den Internationella stiftelsen att få bidrag. Styrelsen föreslog därför att stöd till den
Internationella stiftelsen från medlemmarna skulle uppmuntras via information på Gula
Bladet och på hemsidan. Viss diskussion följde bland medlemmarna och ett
fåtal menade att SSDV borde skänka pengar direkt. Någon föreslog att inbetalningskortet till
medlemsavgiften till SSDV skulle kompletteras med kryssruta och en rad där skänkt belopp
ska framgå, så medlemmarna kan kryssa i själva. Omröstning följde sedan och en majoritet
röstade i enlighet med SSDV:s styrelses förslag. Den nya styrelsen får således kontrollera om
medlemsinbetalningskortet kan kompletteras så individuell inbetalning till Internationella
stiftelsen kan göras.
§18 Bidrag till RAV (bilaga 6)
Petra Tunbäck redogjorde för bakgrunden till varför Referensgruppen för AntiVirala medel
(RAV) behöver pengar. Varken Smittskyddsinstitutet (SMI) eller Läkemedelsverket (LMV)
finansierar föreningens webbhotell eller betalar postgirokostnader. Däremot betalar de resor
och behandlingskonferenser. Styrelsens förslag var att stödja begäran om 10.000 kr eftersom
det ligger i linje med §2 i SSDV:s stadgar. Flertalet medlemmar ansåg dock att SMI och LMV
borde stå för samtliga kostnader och vid omröstning bland medlemmarna röstade en tydlig
majoritet för avslag.
§19 Nationella riktlinjer (”guidelines”) (bilaga 7)
Mats Berg och Filippa Nyberg hade av styrelsen fått i uppdrag att undersöka om det fanns
intresse för framtagande av nationella riktlinjer för vissa sjukdomsdiagnoser i

4

verksamhetschefsgruppen och vilka områden som var aktuella att arbeta med. Förslaget i
bilaga 7 var att SSDV skulle finansiera 2 expertgruppsmöten. Ordförande förmedlade att
styrelsen föreslog maximalt 25.000 kr för ett sådant möte och att man under det kommande
verksamhetsåret (2010-2011) skulle stödja maximalt 2 sådana möten, vilket innebär att
maximalt 50.000 kr budgeteras för detta ändamål. Förslaget var vidare att styrelsen
bestämmer området/områdena som ska diskuteras men enskilda medlemmar ska innan varje
årsskifte kunna lämna in förslag på ämnesområden till styrelsen. I gruppen ska det finnas
representanter för universitetsklinik, landstingsklinik, privatsjukvård samt experter inom
ämnesområdet som ska diskuteras. Det framkom att Läkemedelsverket uttalat sig om detta
och sagt att det inte får kallas för nationella riktlinjer. Medlemmarna föreslog att det skulle
heta ”SSDV:s rekommendationer” och att det måste ses som ett stöd i den kliniska vardagen
snarare än som ett påtvingat diktat. Det finns redan riktlinjer som EADV utformat och det
föreslogs att SSDV skulle använda dessa i största möjliga utsträckning men att
rekommendationerna måste anpassas till lokala förhållanden i Sverige. Det diskuterades också
hur rekommendationerna ska få acceptans och hur de ska ratificeras och Filippa Nyberg
menade att publikationer i Forum är ett sätt och information på hemsidan ett annat. Frågan hur
rekommendationerna ska uppdateras togs även upp. Efter diskussion godkändes SSDV:s
förslag enhälligt av medlemmarna.
§20 Medlemsavgifter
Mats Berg föreslog oförändrad medlemsavgift, 175 kronor/år för pensionärer och 300
kronor/år för andra och årsmötet beslutade detta.
§21 Riksstämmans innehåll samt enkät
Magnus Bruze redogjorde för bakgrunden till den enkät som hade funnits på PDF efter förra
riksstämman. Det har senaste åren varit en nedåtgående trend vad gäller besökare till
riksstämman. Enkäten var tänkt att fokusera på vad medlemmarna anser om riksstämman och
dess program. Svarsfrekvensen var dock så låg att resultatet inte kunde användas för att
besvara vad medlemmarna anser om riksstämman eller vad man som medlem önskar för
innehåll på riksstämman. Flera medlemmar menade att riksstämman är en möjlighet för oss
att samagera med andra specialiteter i olika symposier och att det är viktigt att dermatologin
syns där. En ny enkät kommer därför att utdelas i direkt anslutning till riksstämman 2010
eftersom styrelsen vill att vi ska satsa på riksstämman och göra dermatologernas program så
bra som möjligt. Medlemmarna diskuterade också om SSDV skulle vara kvar på riksstämman
överhuvudtaget. En del föredrog att koncentrera utbildningsaktiviteterna o.d. till årsmötet,
som några dock ansåg vara för långt. Magnus Bruze påminde då om de 2 årsmötesmallar som
årsmötet i Eskilstuna 2009 godkände. Dessa mallar för arrangerande av årsmöten bör följas
minst några år innan en utvärdering kan göras för att kunna uttala sig om för- eller nackdelar.
§22 Bildande av ljusbehandlingsgrupp (bilaga 8)
Desiree Wiegleb Edström presenterade förslaget att bilda en ljusbehandlingsgrupp.
Medlemmarna ansåg det var bra med initiativ av den karaktären. Den utbildningsansvarige
Lill-Marie Persson önskade att denna grupp kunde arbeta för att ljusbehandlingsavdelningar
kvalitetssäkras och att samtlig personal som arbetar på en sådan enhet har ett ”körkort”.
Filippa Nyberg önskade att den här nya gruppen fick ett bredare intresseområde inkluderande
hud och inflammation också. Desiree Wiegleb Edström uppmanades därför av Magnus Bruze
att till nästa årsmöte komma in med förslag på styrelse och stadgar för en sådan intressegrupp.
John Paoli upplyste om att intressegrupper inte behöver ha stadgar eller styrelse enligt
SSDV:s stadgar. Magnus Bruze påpekade då att i stadgarna nämns endast begreppet
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”verksamhetsbaserade sektioner”, varför den nya tillträdande styrelsen måste undersöka om
det finns anledning att inrätta ytterligare en verksamhetsanknuten kategori, som inte skulle
behöva egen styrelse eller stadgar. Desiree Wiegleb Edström sade att alla som var intresserade
att vara med i en sådan grupp kunde e-maila henne och Magnus Bruze föreslog att hon kunde
skriva om den tänkta gruppen på Gula Bladet samt be Thor Bleeker informera om det via
hemsidan.
§23 Acta Dermato-Venereologica- representantskap från SSDV
Magnus Bruze redogjorde för bakgrunden till denna punkt. Eftersom SSDV stödjer ACTA
och FORUM ekonomiskt med 100 kr per medlem och år har det kommit upp önskemål från
flera medlemmar att SSDV borde få ta del av dess räkenskaper samt ha någon representant i
ACTA:s styrelse. Magnus Bruze fick nu SSDV:s tillstånd att representera SSDV vid ett möte
med ACTA:s styrelse den 10 juni 2010 dit han ändå är inbjuden i egenskap av professor. Han
kommer då att framföra dessa 2 önskemål.
§24 Kartläggning av hudläkare i Sverige-preliminära enkätresultat
Marléne Isaksson berättade om bakgrunden till enkäten i korta drag och presenterade några
siffror över antalet ST-läkare och var de tidsmässigt ligger i sin utbildning samt hur planerade
pensionsavgångar för samtliga läkare som hon fått information om ser ut.
§25 Forskningsenkäten, 1998-2008 (bilaga 9)
Magnus Bruze berättade att den färdiga forskningsenkäten kommer att ligga på SSDV:s
hemsida under en flik som kommer att benämnas forskningsfliken. Han betonade vikten av att
läsa den för samtliga, eftersom kunskap om svensk dermatologisk-venereologisk forskning är
viktig för alla medlemmar i kontakter med medlemmar av andra discipliner,
landstingsföreträdare och andra myndighetspersoner.
§26 Forskningsenkät 2009- preliminära resultat
Magnus Bruze presenterade preliminära resultat från den förenklade forskningsenkät som gått
ut till samtliga universitetssjukhus och som är tänkt att uppdateras varje år. För att alla
intresserade ska få information om nya disputationer ska ämnesföreträdaren meddela Thor
Bleeker och pdf.nu när en ny disputation är bestämd tidsmässigt och länkar till
avhandlingarna ska även finnas på hemsidan. Denna information ska läggas under
forskningsfliken.
§27 Utbildningsfrågor
Lill-Marie Persson har varit utbildningsansvarig sedan mars 2010 då den ordinarie avsade sig
sitt uppdrag pga tidsbrist. Man har haft 2 utbildningsmöten i anslutning till riksstämman 2009
och årsmötet 2010 med representanter för studierektorerna, ST-läkarna och de
utbildningsansvariga inom SSDV. ST-kursutbudet har diskuterats och man betonar att
kursinnehållet måste anpassas till målbeskrivningen. Man har identifierat delmål som ej finns
i de befintliga SK-kurserna. Det gäller lokal- och systembehandling samt fotodermatologi.
Man har försökt få in fotodermatologin i kursen Gränsområdesdermatologi i Uppsala men
ännu inte fått besked om detta kan fungera. Kursintygen måste också beskriva vad som
avhandlats på den aktuella kursen. Varje kurs bör hållas vartannat år. Hela målbeskrivningen
med förklaringar och checklistor ligger på hemsidan.
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§28 Framtida dermatopatologiutbildningen
Problem med dermatopatologiutbildningen har uppmärksammats inom styrelsen, och inom
styrelsen har Filippa Nyberg fått uppdraget att arbeta med frågor som rör denna utbildning i
Sverige. Filippa Nyberg har därför startat en inventering av behovet av
dermatopatologiutbildning, dels vid ett regionmöte och dels vid ett verksamhetschefsmöte.
Där framkom att svarstider på PAD-svar varierar mellan 2-12 veckor, att det är dålig
kontinuitet och att man får dåliga patologisvar. Vi saknar dermatopatologikunskap på flera
kliniker. Det finns en europeisk utbildning till dermatopatolog i Europa men flera
patologkliniker har varit ointresserade att delta i sådan utbildning.
.
§29 Riksstämman i Göteborg 2010
Joanna Wallengren presenterade programmet för årets riksstämma i Göteborg. Temat för
riksstämman är ”En jämlik vård”. Inom hudprogrammet är det på torsdagen 2 symposier, ett
som handlar om hudproblem hos äldre där Joanna Wallengren är moderator och ett som
handlar om hudsjukdomar och livskvalitet med Åke Svensson som moderator. Två
gästföreläsningar, en om klåda vid systemsjukdom av Jacek Szepietowski samt livskvalitet
vid urtikaria av Torsten Zuberbier är förlagda till torsdagen där även fria föredrag följer samt
postrar. Fredagen börjar med ett symposium som handlar om pediatrisk dermatologi med
Marie Virtanen som moderator. Ytterligare ett symposium, hudproblem i pigmenterad hud,
följer, där Håkan Mobacken är moderator. Två gästföreläsningar, en om mastocytos hos barn
med Arnold Oranje som föreläsare samt en föreläsning om genodermatoser, hudcancer och
kutana immunologiska tillstånd hos patienter från östra Medelhavet med Kristian ThestrupPedersen är förlagda till fredag eftermiddag. Denna dag avslutas med fallpresentationer.
Det blir totalt 5 internationella föreläsare. Dead-line för postrar är slutet av augusti och deadline för ”diafall” är mitten av september. Fallen ska skickas till Ewa Voog eller Gunilla Färm.
Hela programmet finns på hemsidan.
§30 Årsmöte på Specialistläkargruppen i Växjö, 2011
Steinar Sjöborg/Thor Bleeker bjöd in medlemmarna till årsmötet i Växjö som hålls 11-13 maj
2011. PDF:s vårmöte kommer att hållas samtidigt. Besök i Glasriket planeras.
§31 Nya medlemmar
17 nya medlemmar har tillkommit under året. Dessa är:
Eva Eken, Stockholm,
Lisbeth Rosholm Comstedt, Malmö,
Annika Johnsson, Malmö
Ann Pontén, Malmö.
Christoph Martschin, Stockholm
Maria Siekkeri,Malmö,
Malin Cullberg,Stockholm,
Amra Osmancevic,Göteborg
Louise Hjortensjö,Stockholm
Ann-Christin Grehn, Sundsvall
Ines Köhler, Norrköping
Magnus Rehnström, Göteborg
Lisen Hellblom, Östersund
Inese Dubnika Hauksson, Malmö
Anna-Karin Nenzelius, Sundsvall
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Thorhildur Danielsdottir, Malmö
Marius Domeika, Uppsala.
§32 Övriga frågor
Inga övriga frågor hade lagts till.
§33 Utdelning av pedagogiskt stipendium
Magnus Bruze gav bakgrunden till det nyinstiftade pedagogiska stipendiet.
Läkemedelsföretaget Astellas Pharma AB har finansierat detta stipendium på 15.000 kronor
som kommer att utdelas även nästa år och med möjlig förlängning. Framgent kan
medlemmarna till SSDV:s styrelse nominera kandidater till stipendiet före årsskiftet.
Kortfattad motivering ska medfölja nomineringen. Anders Johannesson, Stockholm, mottog
nu stipendiet för sina omfattande och långvariga utbildningsinsatser inom dermatologi för
dermatologer och andra läkare. En lång och varm applåd följde Anders tacktal.
§34 Utdelning av Trans-Ver-Sal stipendiet
Ingrid Siemund, Lund- Malmö tilldelades årets stipendium och Joanna Wallengren fick ta
emot diplomet och pengachecken ur Hans Svartholms hand, Allderma AB, eftersom Ingrid
själv inte kunde närvara.
§35 Utdelning av Schering-Plough ABs (MSD) psoriasisstipendium
Liv Eidsmo, Stockholm, erhöll detta stipendium på 100.000 kronor för fortsatt forskning på
T-celler och deras betydelse i huden för psoriasis. Hon höll en liten genomgång av sin
forskning för auditoriet. Andreas Fasth, Schering-Plough AB (MSD), och Magnus Bruze
överräckte stipendiet samt en vacker blombukett.
§36 Mötets avslutande
Magnus Bruze avtackade 3 avgående styrelsemedlemmar, Petra Tunbäck, Mats Berg och
Marléne Isaksson, för ett mycket gott arbete i SSDV:s styrelse.
Ordförande förklarade därefter mötet avslutat.
Strax därefter tackade den nyvalde ordföranden, Filippa Nyberg, Magnus Bruze för ett
mycket gott arbetet i SSDV:s styrelse.
Vid protokollet

Marléne Isaksson
Sekreterare SSDV
Justerat

Justerat

Gunilla Färm

Lena Holm
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