Minnesanteckningar nedtecknade vid Svenska Sällskapet för Arbets- och Miljödermatologis
(SSAMD) möte i Göteborg 2016-10-20

Ordförande för mötet: Mihály Matura
Tillfällig sekreterare: Britt-Marie Ehn

Mötets agenda



Diskutera SSAMDs nuvarande planer.
SSAMDs grupper rapporterar.
Idé-gruppen (styrelsen): Åke Svensson, Malin Engfeldt, Gunnar Nyman, Rickard Lindström,
Mihály ”Misi” Matura och Inese Haugsson
Arbetsgruppen för information: Malin Engfeldt, Jakob Dahlin, Lina Hagvall och Bo Glas
Arbetsgruppen för Epikutantestning: Ola Bergendorff, Magnus Lindberg och Cecilia Svedman
Arbetsgruppen för möten och utbildningar: Gunnar Nyman, Henrietta Passlov och Marielouise Lind

SSAMD – loggotyp
SSAMD har fått en ny loggotyp.

SSAMDs hemsida
Misi informerar
Hemsidan finns under Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis (SSDVs) hemsida och
administreras också av SSDV. Hemsidan fungerar inte för medlemsdiskussioner idag.
Malin ansvarar för att SSAMDs material skickas in för publicering på vår hemsida. Malin skulle behöva
hjälp med hemsidan. Britt-Marie Ehn anmäler intresse och kontaktar Malin.

Svensk basserie
Inga ändringar i Svensk basserie 2017.

Basdokumentet
Idégruppen skall revidera basdokumentet. Basdokumentet återfinns under: Läsvärt på hemsidan.

Stadgar
Nya stadgar antogs på årsmötet 160524. Dessa publiceras inom kort på vår hemsida.

Epikutantestgruppen
Misi
Gruppen behöver förstärkning då Magnus Lindberg slutar.
Katarzyna Prystupa-Chalkidis från Skövde ansluter sig till gruppen.

Mötes- och utbildningsgruppen
Gunnar informerar
Gruppen bistår arrangörer med skelett för SSAMDs möten.

Informationsgruppen
Misi informerar
Gruppens huvuduppgift är att revidera rådlapparna. Efter många diskussioner har gruppen beslutat
dela rådlapparna i två delar, se nedan.
Det behövs en dermatolog till gruppen. Marléne Isaksson ansluter sig till gruppen.
Rådlappar för Svensk basseries ämnen
Misi informerar
Rådlapparna är nu uppdelade i två delar. Del ett: Information om kontaktallergi och vad det innebär.
Del två: Information om ämnet.
Mer omfattande rådlapp för läkare? En mer omfattande rådlapp orkar inte informationsgruppen
med i dagsläget. Om SSAMD skall ha en sådan rådlapp för varje ämne i Svensk basserie krävs fem
personer till som arbetar med detta. Om någon är intresserad kan man anmäla sig till Martin Mowitz,
martin.mowitz@skane.se . Om det vid årsskiftet 2016-2017 har anmält sig fem personer kan arbetet
med mer omfattande rådlapp tas upp.
Rådlapparna med patientinformation går numera att hitta på SSDVs hemsida: SSDV, Riktlinjer och
nationella vårdprogram, Dermatologi/Allmän dermatologi.
Det finns också en länk från SSAMDs hemsida

EpiReg
Misi informerar
Magnus fortsätter att administrera EpiReg, det nationella kvalitetsregistret för epikutantestresultat.
Från och med våren 2017 skall information om EpiReg finnas på SSAMDs hemsida.

European Society of Contact Dermatitis, ESCD – kongress
På ESCDs kongress i Manchester, september 2016, höll Lina Hagvall Jan Wahlberg-föreläsningen. Misi
är SSAMDs kanal till ESCD. Idag är ca 15 svenskar med i ESCD. Nästa kongress blir i Milano 2018.

Avläsning av epikutantest
Misi har fått fråga från Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige, DVSS: Vilka får läsa av
epikutantesten? Detta är en ständigt aktuell fråga. Vilka som läser av skiljer sig åt på olika håll i
Sverige. Vissa ställen enbart läkare, andra ställen läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och
undersköterskor.
Det är viktigt att den som läser av har stor vana av det, att det finns kontinuitet, den som läser av bör
också har tillräcklig kunskap om kontaktallergi för att göra relevansbedömning av en positiv
epikutantest.
SSAMD har idag inget svar att ge DVSS

Europeisk guidelines för epikutantestning
Idégruppen planerar att skapa en svensk version av Europeisk guideline.
European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing - recommendations on
best practice.
Johansen JD, Aalto-Korte K, Agner T, Andersen KE, Bircher A, Bruze M, Cannavó A, Giménez-Arnau A,
Gonçalo M, Goossens A, John SM, Lidén C, Lindberg M, Mahler V, Matura M, Rustemeyer T, Serup J,
Spiewak R, Thyssen JP, Vigan M, White IR, Wilkinson M, Uter W.
Contact Dermatitis. 2015 Oct;73(4):195-221. doi: 10.1111/cod.12432.

Enkät
SSAMD har skickat enkät till icke medlemmar. Vad skulle få dem att gå med i SSAMD. Dålig
svarsfrekvens, enbart 60 st.

Handeksemgrupp
Idégruppen har diskuterat om det finns behov och intresse att skapa en ny arbetsgrupp om
handeksem? Ja mötet ser att det finns behov och intresse av en sådan grupp. Idégruppen formulerar
mål, uppgift och ramar för en sådan grupp och återkommer vid nästa SSAMD-träff.

Nästa möte
Yrkesträffen med årsmöte 9 maj i Jönköping.
Workshop och SSAMD-möte nästa höst 11-12 oktober i Umeå.

Vid pennan
Britt-Marie Ehn

