Protokoll från Allmänna mötet för Intressegruppen för Yrkes- och miljödermatologi
081126 i Göteborg.
1. Åke Svensson, sammankallande i idégruppen, hälsade välkommen.
2. Rapport från arbetsgruppen för utbildning – Marlene Isaksson: Man har de senaste
åren försökt efterforska vilka utbildningar som önskas, men fått ganska dålig respons.
Inriktningen för arbetet i gruppen kommer nu att koncentreras på att skapa någon form
av ”kravspecifikation” för olika yrkeskategorier som arbetar med yrkes- och
miljödermatologi.
3. Rapport från arbetsgruppen för information - Gunilla Färm: Arbetsgruppen har haft
två huvudsakliga uppgifter senaste året. I) att skapa en bra hemsida. Dagarna före
mötet hade den utsedda redaktören Malin Engfeldt fått till en läsbar hemsida
tillgänglig för alla med tillgång till SSDV´s hemsida. Torkel Fischer lägger fram
förslaget att det skall bli en gemensam hemsida för SKDG (Svenska Kontakt Dermatit
Gruppen) och Intressegruppen. Detta förslag har accepterats av SKDG och mötet
finner också detta vara en bra idé. Detta får vidareutvecklas av arbetsgruppen för
information och redaktör Malin Engfeldt. II) Rådlappar vid kontaktallergi. Torkel
Fischer har samlat in och redigerat rådlappar, som nu finns tillgängliga på hemsidan
för alla att ladda ner. Arbetsgruppen arbetar nu med att ta fram en kortversion av dessa
rådlappar, som man kan använda som alternativ. Målet är att dessa skall vara klara i
februari 09.
4. Rapport från arbetsgruppen för epikutantestning – Magnus Lindberg: Svensk standard
byter namn till svensk basserie och blir densamma för 2009 som förra året. Magnus L
börjar nu samla in testprotokoll från vissa pilotkliniker för att bygga upp ett
kvalitetsregister för epikutantestning.
5. Magnus L rapporterar från möte med Läkemedelsverket med anledning av att man
nekat licens för testmaterial från Chemotechnique då det finns en registrerad testpanel
(Truetestpanelen). Resultatet blev att kliniker eller mottagningar med testverksamhet
och ansvarig specialist får skriva generell licens för andra testberedningar än de
registrerade. Varje klinik måste dock skriva sin egen licens. En arbetsgrupp bestående
av Magnus Lindberg, Berndt Stenberg, Åke Svensson och Magnus Bruce bevakar vad
som händer i frågan om testsubstanser och man kan vända sig till dem om man har
synpunkter. Beslutet från Läkemedelsverket kommer att skickas ut till
Intressegruppens medlemmar. Till sist informerade Magnus L att Intressegruppens
årliga workshop kommer att gå av stapeln i Göteborg 22 okt 2009 tema: testning av
barn.
6. Rapport från SKDG – Berndt Stenberg: I) Viktigt att alltid ha patientens tillstånd och
etisk kommittégodkännande om man skall publicera data ur en databas och det finns
minsta risk att en patient kan bli identifierad. II) Basdokument om yrkes- och
miljödermatologi är på gång. III) Rådgivning till företag – tänk på att man kan citeras.
Man bör diskutera med sin arbetsgivare/chef i förväg så att man kan göra detta i
tjänsten. IV) Annika Inerot och Berndt Stenberg lämnar nu SKDG´s styrelse och som
ordförande respektive sekreterare tar nu Marlene Isaksson resp Mihail Matura över.
7. Åke S meddelar att Linköping workshop (Svedenmöte) går av stapeln 20/3 2009 i
Vadstena. Det blir en kurs i botanisk dermatologi i Odense 27-28 2009 och ett möte
om photopatchtestning i Krakow 18/9 2009.
8. Nästa allmänna möte i samband med Årsmötet i Eskilstuna
Vid datorn
Gunilla Färm

