Minnesanteckningar SSAMD:s årsmöte Vetlanda 2017-05-09
Ordförande: Åke Svensson
Minnesanteckningar: Anna Löwnertz Petersson
Arbetsgrupper (för deltagare i var grupp se separat mailutskick):
Arbetsgruppen Information:
Nyhetsbrev ska komma ut 2 ggr/ årligen lämpligen i april och oktober. Lämpligt om detta kan
publiceras i SSDV:s medlemstidning . Finns idéer om innehåll kan detta framföras till
informationsgruppen och det önskas att de större regionklinikerna är särskilt bidragande.
Bo Glas kommer vara sammankallande
Britt-Marie Ehn arbetar med hemsidan
Information om tilltänkta kurser i sektionens regi:
”Duokurs ” för läkare och exempelvis testsjuksköterska i testavläsning planeras att hållas i Stockholm,
Göteborg och Umeå.
Ola Bergendahl är tillfrågad om att anordna en kemikurs.
Arbetsgruppen möten och fortbildning:
2019 kommer SSDV:s årsmöte ersättas av nordiska mötet för dermatologi och venerologi. Detta
innebär att en yrkesträff inte naturligt finns planerad. Önskemål om att en sådan dag arrangeras i
anslutning även till detta möte framförs dock av SSAMD till representanter närvarande från Göteborg
som ska se på möjligheterna till detta.

Epikutantestgruppen:
En allergenbank är önskvärd och gruppen ser på hur detta skulle kunna lösas juridiskt.
Ett arbete med utformande för nationella riktlinjer för lapptestning är under utarbetning.
Information om dentalserie och fotolappserie. Ta upp frågan om ”problematiska allergen”.

Epidemiologiska arbetsgruppen:
Denna nya arbetsgrupp kommer ledas av Magnus Lindberg.
Den 11:e april 2018 kl10:00-16:00 arrangeras ett möte i Örebro under rubriken ” Handeksem med
epidemiologiska aspekter”.

Register:
Epireg:

22 kliniker är för närvarande med och registrerar sina testresultat, kön, och ålder avseende de som
testats med Svenska basserien. Ca 17 000 testresultat är registrerade. Observationer man gjort är att
allergi mot MI sedan införandet ökat 7-9%. I 3% ses allergiska reaktioner mot textilfärgmixen och
man ser att ca 40% av dessa patienter även reagerar mot PPD. En publikation (av sammanställda år)
avseende de första årens resultat finns planerad. För närvarande läggs resultaten för 2015-2016 in.
Det finns ett intresse för att mer information, tex yrke, skulle ingå i de uppgifter som rapporteras och
registreras.
Kostnaden för att hålla och uppdatera registret är för närvarande olöst. Ett förslag om att varje
deltagande klinik bidrar med 1000 kr/ år framläggs.

Val:
Omvalda till idégruppen:
Rickard Lindström, Umeå
Åke Svensson, Malmö

Invald i idégruppen:
Eva Niklasson

Malin Engfeldt slutar i idégruppen.

Valberedningen sitter kvar med Lina Hagvall som sammankallande.

Övrigt:
En subspecialisering för dermatologer i allergologi diskuteras då man ur ett internationellt perspektiv
tolkar det som en stor svaghet att vi ej utför testning av typ-I allergi. Frågan bör tas upp och
diskuteras i idé-gruppen.
Uppförandet av en stiftelse till Sigfrid Fregerts minne för att använda i utbildningssyfte planeras.
Beslut tas om att se om man kan omvandla redan befintlig stiftelse inom SKDG . Ekonomiska medel
behövs. Magnus Bruze och Magnus Lindberg kan vara behjälpliga med kontakter. Sedan tidigare är
Mihaly Matura ordförande och Lina Haglund kassör.
ESCD har för närvarande 14 svenska medlemmar. Medlemsavgiften inklusive e-version av tidskriften
Contact Dermatitis är 100 Euro. Två rekommenderande befintliga medlemmar behövs vid ansökan
om medlemskap. Vid intresse ( uppmuntras) kontakt med MM.
Sektionens stadgar kommer att publiceras på hemsidan.
Nästa SSAMD- möte:
Kommer att hållas i Umeå 11-12:e oktober 2017

