
 
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 
SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte i SSDV 
torsdagen den 22 maj 2008, Hilton Malmö City, Malmö 

 
 
I Vetenskapligt program 
 
II Årsmötesförhandlingar  
 
  
  
§ 1 Årsmötets öppnande 

SSDV:s styrelseordförande Åsa Boström hälsade årsmötesdeltagarna välkomna 
och förklarade 2008 års årsmöte för öppnat. 
 

§ 2  Avlidna medlemmar 
En tyst minut hölls för 3 avlidna medlemmar, Ove Groth, Linköping, Johan 
Landegren, Stockholm och Nils Karltorp, Borås/Boden. 

 
§ 3 Årsmötet stadgeenligt utlyst 

Kallelse till årsmötet och föredragningslista samt bilaga balans och 
resultatberäkning för 2007 hade utsänts via post samt lagts ut via hemsidan 
www.ssdv.se till sällskapets medlemmar i månad före årsmötet. Årsmötet fann 
att utlysandet skett enligt stadgarnas § 6 och förklarade det därmed behörigt. 

 
§ 4 Godkännande av föredragningslista 

Årsmötet godkände föredragningslistan.   
 
§ 5 Val av mötesordförande 
 Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Åsa Boström. 
 
§ 6 Val av protokollförare 
 Som protokollförare utsågs sekreterare Marléne Isaksson.   
 
§ 7 Val av justeringspersoner 
 Till protokolljusterare valdes Anders Vahlquist och Normann Iversen.  
 
§ 8 Styrelsens och sektionernas årsberättelser 

Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen lagts ut på hemsidan den 1 
maj. Som bilagor fanns sektionernas årsberättelser.  



Bilagor 1:1   Verksamhetsberättelse för sektionen för  
dermatologisk kirurgi och onkologi 

  1:2  Verksamhetsberättelse för STD-klubben 
1:3  Verksamhetsberättelse för Svenska 

Kontaktdermatitgruppen 
1:4  Årsredovisning för intressegruppen för pediatrisk 

dermatologi 
1:5  Årsberättelse för Privatpraktiserande Dermatologers 

Förening 
 

Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande. 
 
§ 9 Skattmästarens berättelse 
 Skattmästare Mats Berg föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och 

resultaträkningen för det gångna året. Ekonomin befanns vara god även om det 
var ett minusresultat på 105.613 för det gångna året. Detta berodde bland annat 
på att kostnaderna för en tidigare sekreterare först fakturerats under 2007. Var 
god se bilaga 2. Kostnaden för sekreterarfunktionen diskuterades och när 
beslutet om 50.000 per år togs hade SSDV mellan 100.000 och 200.000 i 
bidrag per år från externa givare. Detta existerar inte längre. Det beslutades att 
kostnaden för sekreterarfunktionen ska vara 50.000 ännu ett år med förnyad 
diskussion vid nästa årsmöte. Styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften på 
300 kr/år togs enhälligt.  

 Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens årsberättelse till 
handlingarna. 

 
§ 10 Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet 
 Revisionsberättelsen föredrogs av Carl-Fredrik Wahlgren. De båda revisorerna 

Margareta Svensson och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för 2007-2008 vilket bifölls, se bilaga 3.  

 
§ 11 Valberedningens förslag och val 
 Birgitta Stymne (sammankallande) presenterade valberedningens förslag.  
 
Styrelsen   Ordförande: Magnus Bruze (nyval 2 år) 
   Vice ordf: Harry Beitner (nyval 2 år)  

Sekreterare: Marléne Isaksson (nyval 2år) 
   Skattmästare: Mats Berg (omval 2 år) 

Redaktör för riksstämman: John Paoli (vald 2007 för 
2 år) 
Utbildningsansvarig: Filippa Nyberg (vald 2007 för 2 
år) 

 
Ledamöter Margareta Svensson (nyval 2 år – PDF-representant) 

 Anne Wetter (nyval 1 år – ST-representant, tillträder 
2009) 
Petra Tunbäck (omval 1 år – STD-klubbens    
representant) 
 



Suppleanter Lill-Marie Persson, ersättare för Filippa Nyberg 
(omval 1 år) 

   Linda Ternestedt, ersättare för Anne Wetter 
     (nyval 1 år)    

Gunnar Nyman, ersättare för Margareta Svensson 
(omval 1 år) 
Lars Falk, ersättare för Petra Tunbäck (omval 1 år) 
 

President för Riksstämman 2008 Jan Faergemann 
President för Riksstämman 2009 Filippa Nyberg (nyval) 
 
 
Revisorer   Carl-Fredrik Wahlgren (omval 1 år) 
   Margareta Frohm Nilsson (nyval 1 år) 
 
Revisorssuppleanter  Solbritt Lonne-Rahm (omval 1 år)  
   Kristoffer Thorslund (nyval 1 år) 
 
Pressombudsman  Olle Larkö (omval 1 år) 
 
Repr Sv. Läkaresällskapet  Magnus Bruze (nyval 1 år) 
 
Suppleant    Marléne Isaksson (nyval 1 år)  
 
Representant Praktikerkonsult AB Lena Berglund (omval 1 år) 

Ragnar Jonell (omval 1 år) 
    
 
 
Valberedningen  Klas Nordlind, sammankallande (nyval 1 år) 
   Birgitta Stymne (omval 1 år) 
   Agneta Augustsson (omval 1 år) 
  
 Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna. 
 
§12 Medlemsenkät 2008 och medlemsavgifter 

Normann Iversen beskrev utfallet av enkäten som legat på hemsidan. Vi kan bli 
”associate members” till EADV för en kostnad av 5 euro/år/medlem. Många 
länder i Europa har ett blockmedlemsskap. Endast 16% av SSDV:s medlemmar 
är medlemmar i EADV. Bl.a. med tanke på att EADV-mötet 2010 ska vara i 
Göteborg tyckte Normann Iversen att vi borde ansluta oss för denna låga 
kostnad. Av 93 medlemmar som svarade på frågan om SSDV skulle kunna 
avsätta en del av årsavgiften eller SSDV:s överskott för utdelning som 
stipendier till yngre dermatologer svarade 36 ja men med förbehåll att endast 
medel från SSDV:s överskott skulle användas.  
Två frågor ställdes till auditoriet: (i) det beslutades att vi ska behålla samma 
betalning till ACTA och Nordic Forum som tidigare, (ii) det beslutades om en 
kollektivanslutning till EADV för 5 euro/år och medlem.  

 
§ 13 Den framtida dermato-venereologiska forskningen 



Magnus Bruze förmedlade synpunkter från ett möte i november 2007 där den 
dermato-venereologiska forskningen hade diskuterats. Mötesdeltagarna hade 
betonat att forskningen måste stärkas i kliniken och att den dermato-
venereologiska forskningen måste synas i samhället. Förslag till en enkät ska 
utarbetas sommaren 2008 för att tidig höst skickas till verksamhetschefer och 
akademiska företrädare för synpunkter innan den lämnas ut för besvarande till 
chefer på hudenheter inom både offentlig och privat vård. Inger Rosdahl 
kommenterade att vi står inför ett generationsskifte med brist på aktiva 
docenter och att en inventering är bra.   
 

§ 14 Utbildningsfrågor 
Filippa Nyberg beskrev den nya ST-utbildningen. En ny målbeskrivning är 
gjord som är ute på remiss. Det krävs detaljföreskrifter som måste skrivas och 
Filippa Nyberg föreslog att studierektorsgruppen skulle arbeta med detta. 
Filippa Nyberg gick igenom en del detaljer som hör till den nya utbildningen 
och hur olika utbildningsmoment ska dokumenteras. Informationen finns på 
Socialstyrelsens hemsida. Hon föreslog att man på ST-läkarmötet hösten 2008 
går igenom kursutbudet av olika utbildningar så att all utbildning tillgodoses. 
Det är risk att ovanliga eller banala sjukdomar som inte kräver dyr 
läkemedelsbehandling inte kommer med på de olika företagens utbildningar.   
 

 
§ 15 UEMS 
 Ing-Mari Bergbrant berättade om arbetet i UEMS, se bilaga 4. UEMS består av 

två representanter från varje europeiskt land och man är ett 40-tal personer i 
gruppen. Ing-Marie Bergbrant blir president hösten 2008. Hon önskar 
synpunkter att förmedla till UEMS från SSDV:s styrelse. Inom UEMS arbetar 
man med vidareutbildning och kvalitet i vården. Man ger en beskrivning av det 
vi läkare inom olika specialiteter ska göra. Nu diskuteras allergologin och vem 
som ska få lapptesta och vem som ska få avläsa testerna.  
Den 1-3 augusti är det åter dags för europeisk specialistexamen i Frankfurt. 
Man hoppas på att få minst 1 representant från varje land för att se hur examen 
fungerar. Det finns redan 3 godkända från tidigare examen. Ing-Marie tyckte 
det kunde vara önskvärt om SSDV kunde sponsra några representanter. Det är 
en viktig arbetsgivarfråga och kvalitetsfråga. Vill man som precis färdig 
dermatolog göra den europeiska examen 2008 ska man kontakta Harald 
Gollnick på mailadress: harald.gollnick@med.ovgu.de. 
Anders Vahlquist undrade hur de tidskrifterna hade valts ut som 
rekommenderades som läsning inför examen och om Storbritannien var med i 
detta. Ing-Marie menade att man hade 2 representanter, en dermatologisk och 
en venereologisk från det landet.  
 

§ 16 Pso Reg 
 Man har 36 kliniker och 5 privatdermatologer anslutna och sammanlagt 650 

registrerade patienter i systemet.  
 
§ 17 Riksstämma i Göteborg 2008 

John Paoli, redaktör, presenterade programmet för årets riksstämma, eftersom 
presidenten för riksstämman Jan Faergemann inte var närvarande.  Årets tema 
är inflammatoriska sjukdomar. Det betonades att riksstämman är en 



tvärprofessionell aktivitet och utbildning som är unikt för Sverige. Programmet 
består av 4 symposier, 4 gästföreläsare samt posterutställning och presentation 
av patientfall. Onsdag 26 november kl. 8.30-10.00 blir det ett tvärvetenskapligt 
symposium om biologiska läkemedel där sektionerna för reumatologi, 
dermatologi (Mona Ståhle) och gastroenterologi medverkar. Torsdagen den 27 
november kl. 8.30-9.00 gästföreläser Bardur Sigurgeirsson, Island, under temat 
“Onychomycosis”. 9.00-10.00 är Nils Hamnerius moderator för symposiet 
“Mykologi”. 10.30-12.00 är Carl-Fredrik Wahlgren moderator för symposiet 
“Atopiskt eksem”. 13.00-13.40 gästföreläser Åke Svensson, Malmö under 
temat ”Atopiskt eksem”. 13.40-14.20 gästföreläser Gerd Plewig , Tyskland, om 
“Acne”. 14.30-16.00 är Håkan Mobacken moderator för symposiet “Acne”. 
16.20-18.00 är det Postersession. På fredagen den 28 november kl. 8.30-10.00 
är Carita Hansson moderator på symposiet “Bensår”. 10.00-10.40 gästföreläser 
Terence Ryan, Storbritannien, under temat “Bensår”. 11.00-12.00 blir det 
fallpresentationer, och 13.00 är det ett gemensamt möte för samtliga sektioner 
eftersom Svenska Läkaresällskapet fyller 200 år.  

 
 

§ 18 Årsmötet 2009 i Nyköping 
 Årsmötet 2009 blir inte i Nyköping utan sannolikt i Eskilstuna. Datum blir 27-29 

maj. Årsmötet 2010 blir på SÖS i Stockholm. 
 
§ 19 Utdelning av Trans-Ver-Sal-stipendiet 

 Hans Svartholms barnbarn Martin Lindén delade ut stipendiet på 15.000 kr, som 
gick till Raquel Martinez Molina, Göteborg, som ska mäta ödem med 
datortomografi före och efter kompressionsbehandling under 1 vecka på 20 
patienter. Eftersom hon inte kunde närvara tog John Paoli emot priset och även 
en vacker blombukett. Även nästa år kommer ett Trans-Ver-Sal-stipendium att 
finnas för ansökan.   

  
§ 20  Nya medlemmar 

18 nya medlemmar har tillkommit under året. Dessa är: 
Victoria Zekkar, Stockholm 
Yvonne Eklund, Lund 
Roza Makhaeva, Lund 
Emma Belfrage, Lund 
Ada Girnita, Stockholm 
Anders Johansson, Kristianstad 
Torbjörn Boman, Västerås 
Petra Kjellman, Stockholm 
Katarzyna Prystupa-Chalkidis, Skövde 
Lena Källström, Uddevalla 
Johan Dahlén, Skövde 

 Dolores Santos-Martin, Skövde 
 Annika Steinmann, Malmö 
 Anton Örn Bjarnason, Göteborg 
 Efthymia Markou, Örebro 
 Irina Baranovskaya, Helsingborg 
 Zhanna Strandh, Malmö 
 Ruth Eid Forest, Örebro 



 
 

 
§ 21 Övriga frågor 
 Filippa Nyberg förmedlade information om den Internationella stiftelsen, där 

Gunnar Nyman är ordförande. Man har fokus på våra nära grannar i Balticum 
och försöker hjälpa dermatologin genom stipendier etc. Hon berättade om ett 
kontaktskapande möte i Göteborg 25-26/4 2008 där flera utländska dermatologer 
deltog. Kostnaden för mötet var 60.000 kr och man hade fått 25.000 kr från 
SIDA. Medfinansiering av SSDV diskuterades och det beslutades att SSDV 
skulle betala 25.000 till stiftelsen.  
Magnus Bruze tog upp frågan om det finns behov av en förtroendeman, en 
person som kan stötta och hjälpa till med skrivelser etc. när medlemmar behöver 
detta, exempelvis vid anmälningar. Ove Groth hade denna funktion tidigare. 
Medlemmarna beslöt att en sådan funktion ska inrättas om det inte redan finns 
någon som övertagit Ove Groths roll. Möjligen har Hans Rorsman övertagit 
denna funktion efter Ove Groth men ingen visste säkert. Magnus Bruze skulle ta 
reda på detta vidare. Han hade redan tillfrågat Ove Bäck om denne var villig att 
vara förtroendeman för SSDV:s medlemmar och han har samtyckt att primärt 
vara så under ett år. Mera information kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
John Paoli berättade att sektionen för dermatologisk kirurgi och onkologi har 
skrivit ett dokument med titeln: Riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer 
och basalcellscancer. Detta finns på deras hemsida under www.ssdv.se. 
Petra Tunbäck berättade att deras riktlinjer om STI ej var klara ännu.  
Det diskuterades även om Intresseföreningen för pediatrisk dermatologi ska 
finnas kvar eftersom flera medlemmar gått eller går i pension. Det diskuterades 
om klinikcheferna skulle tillfrågas av SSDV:s ordförande om vilka doktorer som 
kan rekommenderas till denna specialitet och intresseförening. Frågan borde 
också tas upp på ST-träffen i september 2008. 
Agneta Troilius berättade att hon hade blivit kontaktad av Strålskyddsinstitutet 
redan 2004, och att det nu bildats en grupp bestående av henne, Peter Norén 
samt en person från institutet som arbetar med en rapport och förslag om vilka 
som ska få använda olika lasrar samt IPL. Rapporten ska vara klar 30/6 2008. 
Agneta Troilius tog även upp tatueringar och möjliga problem vid 
laserbehandling av dessa för att ta bort dem. Hon föreslog att vi dermatologer 
borde ge utbildning till tatuerare om eventuella risker med detta.  
Per-Håkan Olausson föreslog bildandet av en intressegrupp för estetisk 
dermatologi och kirurgi och diskuterade om man även här skulle erbjuda 
utbildning till dem som utför olika typer av slipningar etc. Man undrade vidare 
om detta kunde ske tillsammans med PDF. Det beslutades att man inom 
kirurgigruppen skulle fundera mera och återkomma till SSDV:s styrelse.  
  

 
§ 22 Mötets avslutande 
 Åsa Boström förklarade mötet avslutat och överlämnade SSDV:s ordförande- 

klubba till ordförande för SSDV valperioden 2008-2010 Prof Magnus Bruze, 
Malmö. Magnus Bruze avtackade avgående ordförande Åsa Boström, 
sekreterare Margareta Modén och privatdermatologernas representant Normann 
Iversen för ett mycket gott arbete i SSDV:s styrelse.  



 
 
  
 
 
Malmö 4 juli 2008 
 
 

 
Marléne Isaksson  
sekreterare 
 
Justerat     Justerat 
 
 
 
Anders Vahlquist   Normann Iversen 
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Medlemmar i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi  
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Västerås april 2008 
 
Margaretha Modén   /Åsa Boström 
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Verksamhetsberättelse för året maj 2007-maj 2008 
Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi 
(SDKO) 
 
 
 
Under året har styrelsen bestått av: 
 
Ordförande  Jan Lapins (t.o.m. 071128) 
 Susanne Uddströmer (arbetande ordförande med beslutsrätt fr.o.m. 071128) 
Vice ordförande  Susanne Uddströmer 
Sekreterare  John Paoli 
Kassör  Ingrid Rossman-Ringdahl 
Pressekreterare  Mikael Tarstedt 
Revisor  Anders Johannesson 
Revisor Margareta Frohm-Nilsson 
Revisorsuppleant  Göran Brundin  
Revisorsuppleant  Barbro Lindemalm-Lundstam 
Övriga ledamöter: Bertil Persson 
 Agneta Troilius  
 Karin Terstappen 
 Mårten Walhammar 
Valberedning:  Ann-Marie Wennberg (sammankallande)  
 Mats Bjellerup 
 Ragnar Jonell 
 
Styrelsemöten: 
Under året har sektionen haft två styrelsemöten: 
I samband med SSDVs årsmöte i Örebro (maj 2007)  
I samband med Riksstämman i Stockholm (november 2007) 
 
Sektionsmöte: 
I samband med SSDVs årsmöte i Örebro 
 
Utbildningar och föreläsningar: 
I sektionens regi gavs följande kurser och föreläsningar under året: 
 
§ Program vid årsmötet i Örebro 2007:  

 
Maria Ekbäck och Jan Lapins organiserar kurs i ”Laser, kliniska applikationer och 
hands on".  

 
§ Dermatoskopikurs i Stockholm 14-15 september 2007. Erik Borglund och Mari-Anne 

Hedblad, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 
 

§ ”Kurs i diagnostik och behandling av hudtumörer" 15-19 oktober 2007. Ann-Marie 
Wennberg och John Paoli, Hudkliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg 
 

§ Program i samband med Riksstämman i Stockholm 2007: 
 

Sektionen bidrar med kirurgisymposiet ”Vem gör vad vid hudcancer?” med Mats 
Bjellerup som moderator. Ann-Marie Wennberg, Jan Lapins, Mats Lidegran (ÖNH) och 
Mats Bjellerup föreläser. 

 
John Paoli är moderator för två gästföreläsningar: Prof Rolf-Markus Szeimies 
(Regensburg, Tyskland) ”Towards a more specific therapy: targeting NMSC” och Prof 
Eggert Stockfleth (Berlin, Tyskland) ”The concept of field cancerisation in Dermatology”. 
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• SK-Kurs Histopatologi i Stockholm 3-7 december 2007. Erik Borglund och Mari-Anne 
Hedblad, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 
 

§ Astellas utbildningsdagar i Göteborg 18-19 jan 2008. John Paoli föreläser om 
"Vårdprogram och riktlinjer för Non Melanoma Skin Cancer". 
 

§ Program vid årsmötet i Malmö 2008:  
 
Kurs i ”Laser och avancerad ansiktskirurgi” organiserat av Agneta Troilius och Mats 
Bjellerup. Flera andra ifrån SDKO deltar som föreläsare och vid demonstrationer. 
 
John Paoli föreläser: ”Bör vi följa våra tumörpatienter?”. 
 
Helena González föreläser om ”Förekomsten av hudcancer hos organ- 
transplanterade”.  

 
Sektionens satsningar 2007-2008: 
 
§ På uppdrag av SSDV styrelse har tumörsektionen arbetat med konsensus dokumentet 

”SDKOs riktlinjer för icke-melanom hudcancer”. John Paoli tar över uppdraget i 
samband med styrelsemötet 071128 att under 2008 revidera dokumentet ytterligare i 
samarbete med resten av styrelsen. 
 

§ Melanoma Monday utförs 5 maj 2008. John Paoli har varit nationell koordinator. Lokala 
koordinatorer: Mikael Tarstedt (Värmland/Örebro), Susanne Uddströmer (Uppsala, Norra 
Sverige), Margareta Frohm-Nilsson (Stockholm-Gotland), Bertil Persson (Skåne, södra 
Sverige), John Paoli (Västra Götalandsregionen, Halland). Nationellt frågeformulär 
infördes. Europeiskt samarbete med Euromelanomagruppen. Arbetsmaterial och 
information på hemsidan. 
         

§ Susanne Uddströmer och John Paoli uppdaterar hemsidan på www.pdf.nu för 
sektionen. 

 
 
 
Susanne Uddströmer John Paoli 
ordf SDKO  sekr SDKO 
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STD klubben 

 Sektionen för venereologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) 
       Petra Tunbäck  ¤  Hudkliniken  ¤  Sahlgrenska sjukhuset  ¤  413 45 Göteborg  ¤ petra.tunback@derm.gu.se  
      
 
           VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2007 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar var vid årets slut 111 stycken.  
Utskick till medlemmarna via e-mail har gått ut vid 11 tillfällen. 
 
Styrelsemedlemmar 
Ordförande; Carin Anagrius, Falun, Vice ordförande; Annika Johnsson, Malmö    
Kassör Lena Fagerblom, Sundsvall; Sekreterare Petra Tunbäck, Göteborg; Ledamot Emma 
Johansson, Stockholm; Ledamot Erik Dahlberg, Östersund. 
 
Valberedning 
Sammankallande Elisabeth Nylander-Lundqvist, Umeå; Per-Anders Mjörnberg, Skövde; 
Tomas Richtner, Stockholm. 
 
Revisorer 
Anders Strand, Uppsala; Jan Eklind, Stockholm. 
 
Ekonomi  
Se bifogad resultaträkning. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, inklusive ett konstituerande 
styrelsemöte, samt flera informella underhandskontakter. 
 
Årsmötet 
STD-klubbens årsmöte 2007 avhölls den 25 januari på Hudkliniken, Södersjukhuset i 
Stockholm. Verksamhetsberättelsen gicks igenom, liksom en redovisning av STD-klubbens 
ekonomi. Frågor som diskuterades var bl.a. förbättring av rutiner för anmälan till 
Utbildningsdagen, kvalitetsgranskning (granskare Lars Falk, Ann-Kerstin Rudén), 
venereologisk forskning, ny placering av delar av STD-klubbens kapital för bättre ränta, 
information om Socialstyrelsens nationella klamydiapreventions-strategi, behovet av en 
utbildningskommitté inom STD-klubben samt en framtida studieresa. Även 
klamydiamutanten och klamydia.se diskuterades. Antal deltagande medlemmar på mötet var 
31 st. 
 
Utbildningsmötet 
STD-klubbens årliga utbildningsmöte hölls på Läkarsällskapet i Stockholm den 26 januari. 
Temat för mötet var ”What´s new?”. Inbjudan gick, som sedvanligt är, utöver STD-klubbens 
medlemmar till Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) samt utannonserades 
i bl.a. SSDV:s utskick samt Läkartidningen. Mötet samlade drygt 200 personer, vilket är 
maximalt antal. 
 
SSDV:s Årsmöte 
STD-klubben var representerad vid SSDV:s årsmöte i Örebro i maj 2007 med en föreläsning 
om klamydiamutanten och ökningen av klamydia. 
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Höstmötet 
Höstmötet hölls på Hudkliniken, Södersjukhuset i Stockholm den 5 oktober. Vi fick av 
Viveka Urwitz en presentation av Socialstyrelsens ”Enhet för HIV-prevention”, en 
uppdatering av klamydialäget i landet och information om Socialstyrelsens nationella 
handlingsplan mot klamydiaökningen. Frågan om centraliserad smittspårningsutbildning 
diskuterades, liksom utbildning av smittspårare. Även de ekonomiska problemen för Centrum 
för Sexuell Hälsa i Malmö togs upp, liksom en föredragning om klamydiamutanten på SeSam 
city i Stockholm. 
 
Övriga frågor 
STD-kompendiet uppdaterades under 2006 och finns nu tillgängligt på pdf.nu samt är 
utskickat till alla medlemmar. Samtliga författare har meddelat att det går bra att lägga ut 
kompendiet på nätet för intresserade, även utanför STD-klubben. 
Diskuteras under året att en Utbildningskommitte´ skall startas, där STD-klubbens ordförande 
är sammankallande och B-I Coble samt A-K Rudén deltar. Det föreslås också att STD-
klubben kan inventera venereologisk forskning i landet, ev genom en enkät. 
Ämnen till kommande Utbildningsdagar föreslås 2009 bli ”Prevention” – att belysas från 
olika vinklar: motiverande samtal, kontakten med ungdomar, kondomanvändning samt till år 
2010 bli ”Genital Dermatologi” eller ”What´s new”. Beslut togs att den fortsatta avgiften till 
Utbildningsdagen blir 800 kr, med ”straffavgift” på 200 kr vid kraftigt försenad inbetalning. 
Riksstämman 2007 hade ett välbesökt och mycket bra symposium om klamydia samt en 
gästföreläsning av J Skov-Jensen om Mycoplasma genitalium. 
Föreläsare till Astellasdagarna i Göteborg 2008 och till SSDV:s årsmöte 2008 har diskuterats. 
På Astellasdagarna kommer E Sandström, A Wikström, M Forsberg och till SSDV:s årsmöte 
planeras en halvdag venereologi: Annika Johnsson har ordnat med föreläsningar av J Dillner, 
C Bjartling och ev T Ripa.  
Information har gått ut till medlemmarna att handboken ”Smittspårning vid sexuellt 
överförbara infektioner” är tillgänglig på www.socialstyrelsen.se/publicerat  
STD-klubbens IUSTI-representant är Annika Johnsson  
STD-klubbens representant i SSDV är Petra Tunbäck. 
SSDV ger i slutet av året i uppdrag till STD-klubben att samordna nationella riktlinjer för STI 
i Sverige, frågan skall tas upp med medlemmarna på Årsmötet 2008. 
 
 
Göteborg i januari 2008 
 
 
Carin Anagrius                               Lena Fagerblom                              Erik Dahlberg  
 
 
Petra Tunbäck                                Annika Johnsson                            Emma Johansson 
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Verksamhetsberättelse från Svenska Kontaktdermatitgruppen 

(SKDG) för år 2007 
 

 
SKDG har 14 medlemmar varav två personer ingår i en emeritusgrupp. Marléne 
Isaksson och Christer Hansson som ingått i vår grupp med 2-åriga mandat från 
Intressegruppen för Yrkes- och miljödermatologi har valts in som ordinarie 
medlemmar. Därmed finns möjlighet för Intressegruppen att nominera två nya 
personer på 2-årigt mandat till SKDG. Gruppens ledning har under året utgjorts av 
Berndt Stenberg (ordf.) och Annika Ineroth (sekr.) Gruppen har haft två möten, ett 
lunch-lunch-möte under våren och ett i samband med Riksstämman 2007. 
De flesta av gruppens medlemmar är också aktiva i Intressegruppen för Yrkes- och 
miljödermatologi och dess arbetsgrupper. Från året som gått vill vi lyfta fram följande 
aktiviteter inom gruppen eller på initiativ av gruppen: 
Tre remissvar har avgivits till Läkemedelsverket angående nya föreskrifter om förbud 
och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter. I 
svaren har vi bl.a. tryckt på behovet av att begränsa användningen av starkt 
allergena hårfärgämnen.  

SKDG har till standardserien för epicutantestning haft ett par tillägg (Compositae Mix 
och PFR-2) för att bedöma frekvens av positiva tester och relevans. Detta har gjorts 
för att bedöma om ämnena så småningom bör ingå i standardserien. 
Sammanställning av resultaten pågår och resultaten kommer att användas som 
underlag för diskussionen om ny standardtestserie för 2009. 
Sammanställning av patientföreskrifter vid kontaktallergi har slutförts. Arbetet har 
skett i samarbete med Intressegruppen och informationsbladen kommer att läggas 
på SSDVs hemsida. 

Ett debattinlägg från SKDG om den nya allerginomenklaturen har publicerats (och 
besvarats) i Läkartidningen. Vi är bland annat kritiska mot den nya nomenklaturen för 
atopiskt eksem och mot förslaget att alla andra typer av eksem skall benämnas 
dermatit.  

Fortsatta gemensamma projekt för SKDG diskuteras kontinuerligt. Vi fortsätter att 
driva frågan om ett kvalitetsregister för epicutantestning och som ett första steg 
organiserar vi insamling av testprotokoll för standardserien. 
På uppdrag av Intressegruppen har vi påbörjat skrivandet av ett basdokument som 
beskriver ämnesområdet Yrkes- och miljödermatologi. Dokumentet är tänkt att 
användas bl.a. vid kommunikation med tjänstemän och politiker samt att utgöra 
underlag för riktlinjer om ST-läkarnas utbildning i ämnet. 
Umeå 2008-03-14 
 
Berndt Stenberg 
ordf. 
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Årsredovisning för  Intressegruppen för Pediatrisk dermatologi 2007 
	  
	  
Intressegruppen för Pediatrisk dermatologi har under 2007 haft följande program: 
 
Vid Årsmötet i Örebro: Livskvalite hos barn med hudsjukdomar. Agneta Gårnemo 
 
Vid Rikstämman i Stockholm: Nytt om hårlöss och skabb. Lill-Marie Persson 
 
                                       Tinea capitis-så gör vi. Carl-Fredrik Wahlgren 
 
                                      Komparativ dermatologi. Kerstin Bergvall, veterinär 
 
                                      Powerpoint-klinik. Maria Böhme 
 
De senaste åren har flera i intressegruppen för Pediatrisk Dermatologi gått i pension. 
Intresset, vilket speglar antal deltagare vid våra möten har inte varit stort. Vi har 
tillsvidare valt att inte ordna program som tidigare år. Med nya intresserade kollegor 
hoppas vi på en "nystart". Intresserade kan höra av sig till Ann Broberg,Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset, Göteborg 
 
Göteborg  2008-04-17 
 
Ann Broberg 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska, 
Göteborg 
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR PRIVATPRAKTISERANDE       
DERMATOLOGERS FÖRENING 
  MAJ 2007 – MAJ 2008 
 
 
Föreningen har haft ett större Nordiskt möte  i Stockholm april 2008. 
 
Föreläsningar hölls om förhållanden och arbete vid olika privata hudmottagningar i 
Björneborg, Finland ( Juha Jukkala),  i Oslo, Norge (Jon Langeland) och i Växjö ( Steinar 
Sjöborg). 
Föredrag hölls även om mikroskopet som redskap för dermatologen ( Reino Pajarre), 
dermatologi i Etiopien ( Kassahun Desalegn), kvalitetsuppföljning ( Filippa Nyberg), 
ögonbasaliom ( Ingvar Lengstam), What´s new ( Håkan Mobacken), SIAscope ( Karin 
Terstappen) och STD ( Peter Lidbrink). 
Under en förmiddag öppnade flera privata hudmottagningar, Psoriasisförbundets 
behandlingsanläggning i  Enskede, hudkliniken Karolinska, Solna samt DS upp för att visa 
sina lokaler. 
 
 
Styrelsen har under året varit sammansatt av: 
Ordförande  Thor Bleeker 
Programansvarig Anders Johannesson 
Sekreterare  Margareta Svensson 
Kassör  Birgitta Wilson-Claréus 
SSDV´s styrelserepr. Normann Iversen 
Ledamot  Kenneth Lagmo 
Revisor  Peter Gisslén 
Valberedning Anders Enhamre och Curt Skoglund 
 
 
 
Lidköping 080414 
 
 
Thor Bleeker 
ordförande PDF 
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SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 

SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
 
    
 
 

Balans- och resultaträkning för 
SSDV 2007 

       

           
           

Tillgångar    20070101   20071231 rta/värdestegring  
           

Oblig.  (marknadsvärde) löper till 
20080430 

263325   278225 14900   

Plusgiro    82675   105463    
Salus    289968   146667 6709   
Summa    635968   530355   -105613 

           
           
           
           

Intäkter       Utgifter    
Medlemsavgifter     135016  Styrelsen  44322  
Stödjande medlemmar    0  Årsmöte+stämman 3471  
Räntor 
+värdestegring 

   21609  Förenings-
avgifter 

 11020 (Nordiska) 

       ACTA+Nordic derm 59500  
       sekreterare SSDV 138591  
       övrigt  5334  
           
           

Summa intäkter    156625  Summa 
utgifter 

 262238  

           
           

Årets resultat  -105613        
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EUROPEAN BOARD OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (EBDV) 

 
 

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS 

 
 Section de Dermato-Vénéréologie 

Section of Dermato-Venereology 
 

President:  Harald Gollnick (DE) 
Secretar: Peter Steijlen (NL) 

President elect: Dr. I-M. Bergbrant (SW) 
 
 

Rapport om arbetet hösten 2007 och våren 2008 
Sektionen har haft två möten för samtliga delegater. Ett höstmöte har hållits på Cypern och ett 
heldags arbetsmöte i Bryssel i mars 2008. Båda de svenska delegaterna Berndt Stenberg och 
Ing-Marie Bergbrant deltog i mötet på Cypern, på vårmötet endast Ing-Marie Bergbrant. 
Sektionen bedriver en stor del av sitt arbete i arbetsgrupper som träffas emellan de stora 
mötena. 
 
Sektionens arbete har framförallt fokuserats på; 
 

• Europeisk specialistexamen 
Den första European Board Examination in Deratology and venereology genomfördes 
i augusti 2007 i Frankfurt. Endast tre deltagare genomförde testet, ingen svensk ställde 
upp. Samtliga blev godkända. Nästa examen blir den 1-3/8 i Frankfurt. Man hoppas på 
minst en deltagare från varje land. Flera länder har berättat att den nationella 
intresseföreningen kommer att sponsra deltagare.  

 
• Godkännande av guidelines 

Guidelines bereds av European Dermatology Forum som samlar experter till 
arbetsmöten där man tar fram riktlinjer som i sin tur grundar sig på nationella riktlinjer 
och aktuell forskning. Dessa guidelines passerar EBDV som kan ge sitt godkännande 
eller komma med synpunkter. Därefter är det upp till varje land att bestämma om man 
vill anta riktlinjerna eller ev. modifiera dem. Under denna period har guidelines för 
proktit, Pelvic Inflammatory Disease, kutana lymfom och Intravenös behandling med 
Immunoglobuliner (IVIG) diskuterats.  
 

• Beskrivning av specialitetens innehåll och utbildning av specialister 
Curriculum för specialistutbildning har samlats in som underlag för en diskussion om 
harmonisering. På Cypernmötet ägnades mycket tid åt just diskussioner om 
specialitetens avgränsning. En linje är att ha en så bred beskrivning som möjligt så att 
praktiskt taget allt skall kunna bedrivas under rubriken dermato-venereologi. En annan 
linje är att ange en slags miniminivå som alla länder skall uppnå när det gäller 
verksamhetens innehåll. De olika traditionerna i Europa gör att denna diskussion 
troligen blir långvarig. 

 
• Inspektioner av kliniker 

Inspektioner enligt SPUR modell kommer att starta mellan olika länder.  
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• Tillgång på specialister 

En enkät har gjorts med förfrågan om hur många specialister som är under utbildning i 
de olika länderna, hur rekryteringsmöjligheterna ser ut och om man har många som får 
ut specialistutbildning i ett annat land än där man gått sin utbildning. Resultaten visade 
att de flesta länder inte hade brist på sökande eller möjlighet att inrätta ST-block. 
Endast Tyskland och Italien rapporterade problem. Ungefär 6% av de som fick ut son 
specialistexamen i Europa 2007 hade gått sin specialistutbildning i ett annat land. 

 
• Hemsida för European Board Of Dermatology and Venereology (EBDV) 

Hemsidan är klar och kommer att förbättras successivt. Adress www.UEMS-DV.com 
 
 

 
April 2008 Ing-Marie Bergbrant och Berndt Stenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


