
   

                                                             
            SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 
               SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
 
                      Protokoll fört vid SSDV:s årsmöte på torsdagen den 7 maj 2015,  
                                            Kulturhuset, Skövde  kl. 10:30 -13:00 
 
 
 

1 §1 Årsmötets öppnande 
SSDV:s ordförande John Paoli (JP) hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade 
2015 års årsmöte för öppnat. 
    

2 §2 Avlidna medlemmar 
En tyst minut hölls för de avlidna kollegorna  Gunnel Eriksson Eklund (Stockholm) och Hans 
Rorsman, SSDV:s hedersledamot (Lund ). 
 

3 §3 Årsmötet stadgeenligt utlyst 
Kallelse till årsmötet och föredragningslista med bilagor inkluderande balans- och 
resultatberäkning för 2014 hade lagts ut via hemsidan - www.ssdv.se - till sällskapets 
medlemmar och e-mail hade skickats ut den 7 april. Årsmötet fann att utlysandet skett enligt 
stadgarna och förklarade det därmed behörigt. 
 

4 §4 Godkännande av föredragningslista 
Ordförande ber att lägga till tre övriga frågor. Därefter godkände Årsmötet 
föredragningslistan.  
 

5 §5 Val av mötesordförande    
Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande John Paoli (JP). 
 

6 §6 Val av protokollförare 
7 Som protokollförare utsågs SSDV:s sekreterare Virginia Zazo (VZ). 
8  

§7 Val av justeringspersoner 
Till protokolljusterare valdes Åke Svensson och JP. 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen (Bilaga 1:1) lagts ut på hemsidan den 7 
april. Styrelsens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Några punkter beaktades 
Sammanställning av SPUR inspektioner och klinikerna som utbildar ST läkare skall läggas in 
på SSDV:s hemsida. Kursen om psoriasis och eksem som anordnades hösten 2014 Linköping 
saknas och kommer att tilläggas. Styrelsen bevakar frågan om Fortbildning för specialister. 
Initiativet kommer från både SLS och SLF. Olle Larkö informerar om att det finns önskemål 
att involvera medicinska fakulteter i detta arbete, det kommer att finnas ett system 
motsvarande den som finns i andra länder men fortfarande är det oklart i vilken form. JP 
tackar till Christian Steczkó Nilsson (CSN), Agneta Andersson, till sektionerna och alla 
involverade i hemsidans utveckling. Påminnelse till medlemmarna om att uppdatera sina 
kontaktuppgifter i medlemsregistret. Årsmötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna 
med godkännande. 
 
1:1 Verksamhetsberättelse för SSDV 2014-2015 
 



   
§9 Sektionernas verksamhetsberättelser 
JP berättade vidare att sektionernas/intressegruppernas årsberättelser hade lagts ut som bilagor 
till Årsberättelsen och fanns på hemsidan sedan den 7 april. 
 
1:2 Verksamhetsberättelse för SDKO  
1:3 Verksamhetsberättelse för IPD  
1:4 Verksamhetsberättelse för SveDEN  
1:5 Verksamhetsberättelse för Privatpraktiserande dermatologer (PDF) 
1:6 Verksamhetsberättelse för SSAMD 
1:7 Verksamhetsberättelse för UG 
1:8 Årsrapport 2014 Stiftelse Internationell Dermato Venereologi 
1:9 Verksamhetsberättelse för Sektionen för Venereologi 
1:10 Verksamhetsberättelse för SKDG 
1:11a PsoReg Årsrapport  
1:11b PsoReg VB  
1.12 Verksamhetsberättelse för RAV  
1.13 Verksamhetsberättelse för intressegruppen för Estetisk Dermatologi 
 

9 Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande. 
10  

§10 Skattmästarens årsberättelse 
Skattmästare Kari Nielsen föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och 
resultaträkningen för det gångna året (Bilaga 1:14). Ekonomin visar ett visst underskott pga. 
en del obetalda medlemsavgifter eftersom betalningsfunktionen via hemsidan har kommit 
igång under våren och en del medlemmar har haft problem att genomföra sina betalningar.  
1:11 Balansräkning SSDV 2014 
 
§11 Revisorernas berättelse jämte frågan om ansvarsfrihet 
Revisionsberättelsen (Bilaga 1:14) föredrogs av JP. De båda revisorerna Mats Berg och 
Kristoffer Thorslund föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014-2015 vilket 
bifölls. De uppmanar medlemmarna som inte hade betalat sin medlemsavgift för 2014 att 
betala den.  

11 1:12 Revisionsberättelse för SSDV 2014 
 
§12 Valberedningens förslag samt val av styrelsen för 2015 
JP presenterade valberedningens förslag (som presenterades till Styrelsen den 5 maj av Lars 
Arenlind).  
 
Styrelsen: 
Ordförande: John Paoli (sittande, 1 år) 
Vice ordförande: Katarina Lundqvist (sittande, 1 år) 
Sekreterare: Virginia Zazo (sittande, 1 år) 
Skattmästare: Johan Dahlén Gyllencreutz (nyval 1 år)  
Redaktör: Christian Steczkó Nilsson (sittande, 1 år) 
Utbildningsansvarig: Oliver Seifert (sittande, 1 år) 
Utbildningsansvarig suppleant: Lill-Marie Persson (omval, 1 år) 
PDF-representant: Hélène Wolf (omval 1 år ) 
PDF-representant suppleant: Lena Holm (omval 1 år ) 
ST-representant: William Troensegaard (nyval 1 år) 
ST-representant suppleant: Gustaf Wikberg (nyval 1 år) 
Sektionen för venereologis representant: Per Anders Mjörnberg (omval 1 år) 
Sektionen för venereologis representant suppleant: My Falk (omval 1 år) 
 
Revisorer: 
Mats Berg (omval 1 år) 
Kristofer Thorslund (nyval 1 år) 
Suppleanter: 



   
Margareta Frohm Nilsson (omval, 1 år) 
Emma Belfrage suppleant (nyval, 1 år) 
 
Representant Svenska Läkaresällskapet: 
John Paoli (omval 1 år) 
Katarina Lundqvist suppleant (omval, 1 år) 
 
Representant Praktikerkonsult AB: 
Ragnar Jonell (omval 1 år) 
Leif Nordin (omval 1 år) 
 
Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna. 
 
§13 Val av valberedning 
Styrelsen lämnade följande förslag 
 
Valberedningen 
Maria Bradley, sammankallande (omval, 1 år) 
Karin Berggård (omval, 1 år) 
Lars Arenlind (omval, 1 år) 
Årsmötet föreslog en medlem till i valberedningen, Oscar Zaar (nyval, 1år) 

12 Samtliga ovan föreslagna tackade ja till uppdraget och valdes av medlemmarna. 
 
§14 Val av två firmatecknare som har rätt att teckna firman var för sig   
John Paoli och Johan Dahlén Gyllencreutz. 
 
§15 Utbildningsfrågor 
Oliver Seifert presenterade en sammanfattning på det utförda arbetet under 2014/15 plus 
gruppens uppdrag. Bifogas som bilaga ” Utbildningsgrupp Årsmöte 2015” 
 
§16 Motioner till Årsmöte (bilaga 2-4) 
 
Bilaga2 Motion inlämnad av Gunnar Nyman angående GlaxoSmithKline (GSK). Årsmötet 
beslutar att meddela GlaxoSmithKlines verksamheter för läkemedel inom eksem, 
hud/infektion med kopia till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds-  och 
Läkemedelsförmånsverket att förtroendet för deras verksamhet skadas hos landets dermato-
venereologer p.g.a. dålig leverans av sina produkter med bristfällig information av orsakerna. 
Årsmötet godkänner motionen. 
 
Bilaga 3-Motion om att bilda en intressegrupp om Psoriasis. Syftet med denna grupp hade 
tidigare under vårmötet presenterats av Toomas Talme och Tore Särnhult. JP påpekar vikten 
att beakta andra befintliga riktlinjer kring psoriasis. JP och Olle Larkö lyfter vikten om 
koppling med PsoReg och DermaReg. Åke Svensson tycker att gruppen bör ha få 
medlemmar, svårt i annat fall att få den att fungera och fylla syftet. Styrelsens ordförande 
framför en önskan om att gruppen kommunicerar med de två befintliga psoriasisregistren som 
finns i nuläget. 
Årsmötet godkänner motionen. 
 
Bilaga 4-Motion om en medlemstidning Dermatologi & Venereologi. Diskussion om SSDV 
får ekonomisk ersättning från Mediahuset. Styrelsen påpekar att det ursprungliga syftet med 
tidningen har varit att sprida info till alla medlemmar och inte som en inkomstkälla. 
Normann Iversen undrar om funktionalitet när det finns tre olika sidor och flera tidningar för 
medlemmar att förhålla sig till. JP konstaterar att det finns ett behov av ett forum för enbart 
SSDV:s medlemmar och även ett sätt för mindre kliniker att sprida ut information från sina 
verksamheter på svenska. Det är ett tillägg till hemsidan eftersom en del medlemmar föredrar 
att läsa nyheter och uppdatera sig via källa i pappersform. 
Åke Svensson föreslår ett tidsbegränsat avtal och att överskott används till stipendium. 



   
Årsmötet godkänner motionen och att upp till 50 % av eventuellt överskott hamnar hos SSDV 
om möjligt. Ev överskott kan tilldelas medlemmarna i form av t.ex. stipendier. 
 
 
 
§17 Vårmöte 2016 Uppsala 
 
Anna-Carin Andersson välkomnar alla medlemmar till Uppsala 24-27 maj 2016. 
 
§18 Hemsidan www.ssdv.se 
CSN berättar om arbetet kring hemsidan. Problem med inbetalningsfunktion som en del 
medlemmar ha upplevt håller på att åtgärdas. Påminnelse om olika alternativ till betalning och 
att det fortfarande gäller årsavgift för 2014. Avgift för 2015 betalas in till hösten. 
 
§19 Val av årsavgift 
Samma årsavgift, ordinarie 900 kr, reducerad 450 kr. 
 
§20 Nya medlemmar 
Virginia Zazo presenterar 42 nya medlemmar som har tillkommit under året. Dessa är: 

 
1. Oxana Anckar-Vallentuna 
2. Parisa Asadi-Borås 
3. Petra Beckman-Sundsvall 
4. Arna Björk Kristinsdóttir-Uppsala  
5. Morten Bogh-Höllviken 
6. Cecilia Branzell-Linköping 
7. Sara Carlsson-Lysekil 
8. Hannah Ceder-Göteborg 
9. Thorhildur Danielsdottir-Malmö 
10. Anders Danielsson-Årsta 
11. Markus Danielsson-Göteborg 
12. Ebba Darlington-Skövde 
13. Paula Dávila-Umeå 
14. Amna Elyas-Malmö 
15. Carolina Gouveia-Linköping 
16. Lina Hagvall-Göteborg 
17. Berivan Hassan-Gävle 
18. Camilla Hörfelt-Lerum 
19. Jukka Juhela-Harjavalta 
20. Tove Kaldensjö-Stockholm 
21. Anna Kallur-Falun 
22. Despoina Kantere- Göteborg 

23. Cristina Karlsson-Eksjö 
24. Maja af Klinterberg-Sunderbyn 
25. Sinja Kristiansen-Malmö 
26. Gryta Kurkliete-Östersund 
27. Kyriakos Kyamidis-Norrköping 
28. Jonas Larsson-Halmstad 
29. Dashne Latif Amin-Västerås 
30. Kaare Levring-Malmö 
31. Henrik Luu-Halmstad 
32. Anna Maria Hägg-Stockholm 
33. Ioanna Nestoratou-Eskilstuna 
34. Max Nordgren-Karlskrona 
35. Karin Palmér-Västerås 
36. Aram Rasul-Eskilstuna 
37. Karolina Rosendahl-Umeå 
38. Christian Runehammar-Lund 
39. Anna Rönnkvist-Linköping 
40. Samourkasidis Theodoros-

Danderyd 
41. Jonatan Tovi-Göteborg 
42. Gustav Wikberg-Stockholm 

 
 

 
§21  Övriga frågor 
 
Styrelsen föreslår att utse Professor emeritus Sigfrid Fregert, Lund och Docent Erik 
Borglund, Vällingby som SSDV:s Hedersledamöter (förslag från medlemmar Normann 
Iversen och Birgitta Stymne bifogas som bilaga ”Hedersledamöter 2015”). Årsmötet beslutar 
att välja båda som hedersledamöter. 
 
Styrelsen presenterar ett förslag från Diagnostisk Centrum Hud som vill dela ut två stipendier 
på 50000 kr till ST-läkare eller nyblivna specialister för vidareutbildning inom Dermatologi-
Venereologi.. Beskrivning bifogas som bilaga ”DCH stipendium”. Årsmötet välkomnar 
förslaget. 
 
Styrelsen lägger fram ett förslag om att dela ut ett pedagogiskt pris i samband med nästa 



   
Årsmöte till en medlem som har genom åren karakteriseras för sina pedagogiska insatser. 
Efter diskussion röstas fram ett förslag på ett pris på 15 000 kr. Godkänns av Årsmötet. 
 
 
§22 Spira utbildningstipendium 
En representant från Abbvie, Anna Carlsson, presenterar vinnarna av Spira-stipendiet: Jalal 
Salih, Linköping som hämtar diplomet själv och Albert Duvetorp, Jönköping (Per Anders 
Mjörnberg hämtar i hans namn). 
 
§23 SDKO:s utbildningsstipendium 
Virginia Zazo tackar bedömningskommittén och SDKO:s samarbetspartners (Almirall, 
Galderma, La Roche-Posay, LEO Pharma, Meda och Roche) och presenterar vinnarna av 
SDKO:s utbildningsstipendier 2015: Markus Danielsson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg) och Johan Dahlén Gyllencreutz (Skaraborgs sjukhus, Skövde) 
 
§24 Utdelning av SSDV:s forskningsstipendium inom kroniska inflammatoriska 
hudsjukdomar 
Representant från Novartis delar ut stipendiet till Oliver Seifert som hämtar sitt diplom. 
 
§25 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Skövde, 7 maj 2014 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Virginia Zazo 
Sekreterare SSDV 
 
 
 
Justerat                                                            Justerat 
 
 
 
John Paoli                                                        Åke Svensson  
 
 
 
 
  
 
 


