SSAMDs årsmöte Karlstad 130521

1. Mötet befanns vara behörigt utlyst.

2. Till ordförande valdes Åke Svensson, till sekreterare Lina Hagvall
3. Verksamhetsberättelse:
SSAMD anordnade via Magnus Lindberg ett handskseminarium i Örebro 13/3, där det ökade
problemet kring handskar diskuterades. Problemet är förmodligen större än man tror och
behöver kartläggas på en nationell nivå. Det beslutades att Idégruppen ska uppvakta
Arbetsmiljöverket i frågan.
SSAMD har lämnat synpunkter till SSDV om ackreditering av lapptestning, där 2 avläsningar
ska vara minimum för att bli ackrediterad. SSDV har via ordförande Tore Särnhult gett ett
positivt svar. Frågan kommer upp för diskussion på SSDV:s årsmöte
Basdokumentet för arbets- och miljödermatologi är väldigt långt och en folder på 4 sidor
planeras. En motion avseende finansiering av kortversionen är inlämnad till SSDV.
4. De nya stadgarna som antogs vid förra årsmötet godkändes, med de ändringar som
föreslogs vid senaste yrkesträffen i november.
5. Verksamhetsplan:
Kvalitetsregistret fortsätter, det finns lite forskningsmedel för att fortsätta med registret och
kunna betala för att ha personal som matar in data i registret.
2014 blir SSAMD 10 år. Förslag på att anordna ett symposium under våren 2014.
Höstens yrkesträff och den årliga workshopen slås i år ihop till en tvådagars workshop i
Uppsala 9-10/10. Förslag på teman mailas till Misi. Uppdatering av basserien diskuteras som
vanligt.
Infogruppen informerar att årets rådlappar för uppdatering är ämnen 9-16 i svensk basserie.
Kommentarer och funderingar kan skickas till Malin Engfeldt, Malmö eller Lina Hagvall,
Göteborg.
6. Val:
Marlene Isaksson och Berndt Stenberg hade undanbett omval. De tackades för sitt mångåriga
arbete i idégruppen.
Åke Svensson och Magnus Lindberg återvaldes till Idégruppen.
Rickard Lindström, Umeå och Gunnar Nyman, Borås valdes in som nya medlemmar till
Idégruppen.
Hela valberedningen återvaldes: Misi Matura, Lina Hagvall, Kirsten Thörneby.
7. Licensansökan för att få köpa lapptestberedningar diskuterades. Licens behövs för alla
beredningar utom Mekostest.

8. Kvalitetsregistret:
Magnus Lindberg informerade: Registret ägs av alla som är med och drivs av SKDG på
uppdrag av SSDV. Örebro läns landsting är registerhållare, Magnus Lindberg är
kontaktperson. I registret matas reaktioner på basserien in tillsammans med ålder och kön.
Registret är uppbyggt som en enklare accessdatabas, vilket innebär att data kan exporteras till
andra mer avancerade databassystem om man så vill i framtiden. En publikation baserad på
åren 2008-2009 håller på att skrivas, och alla som var med då är tillfrågade om författarskap
och deltagande i artikeln. Flera nya kliniker har gått med sen dess, vilket är väldigt positivt!
9. Mötet avslutas.

Vid tangentbordet
Lina Hagvall

