
   

                                                             
            SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 
               SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
 
                      Protokoll fört vid SSDV:s årsmöte på torsdagen den 15 maj 2014,  
                              Bankettsalen, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg 
                                                          kl. 10:45-13:00 
 
 
 

1 §1 Årsmötets öppnande 
SSDV:s ordförande Tore Särnhult hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade 2014 
års årsmöte för öppnat. 
    

2 §2 Avlidna medlemmar 
En tyst minut hölls för den avlidna kollegan Mecislovas Simanaitis (Malmö). 
 

3 §3 Årsmötet stadgeenligt utlyst 
Kallelse till årsmötet och föredragningslista med bilagor inkluderande balans- och 
resultatberäkning för 2013 hade lagts ut via hemsidan - www.ssdv.se - till sällskapets 
medlemmar och e-mail hade skickats ut den 14 april. Årsmötet fann att utlysandet skett enligt 
stadgarna och förklarade det därmed behörigt. 
 

4 §4 Godkännande av föredragningslista 
Årsmötet godkände föredragningslistan.  
 

5 §5 Val av mötesordförande    
Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Tore Särnhult. 
 

6 §6 Val av protokollförare 
7 Som protokollförare utsågs SSDV:s sekreterare Virginia Zazo. 
8  

§7 Val av justeringspersoner 
Till protokolljusterare valdes Gunilla Elmér Lans och Mari Helen Sandström Falk. 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen (Bilaga 1:1) lagts ut på hemsidan den 14 
april. Årsmötet beslöt att lägga den till handlingarna med godkännande. 
 
1:1 Verksamhetsberättelse för SSDV 2013-2014 
 
§9 Sektionernas verksamhetsberättelser 
Tore Särnhult berättade vidare att sektionernas/intressegruppernas årsberättelser hade lagts ut 
som bilagor till Årsberättelsen och fanns på hemsidan sedan den 14 april. 
 
1:2 Verksamhetsberättelse för SDKO  
1:3 Verksamhetsberättelse för SSAMD  
1:4 Verksamhetsberättelse för SveDEN  
1:5 Verksamhetsberättelse för Privatpraktiserande dermatologer  
1:6 Verksamhetsberättelse för SKDG  
1:7 Verksamhetsberättelse för Venereologi  
1:8 Verksamhetsberättelse för IPD  



   
1:9 Verksamhetsberättelse för UG  
1:10 Verksamhetsberättelse för RAV  
 

9 Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande. 
10  

§10 Skattmästarens årsberättelse 
Skattmästare Kari Nielsen föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och 
resultaträkningen för det gångna året (Bilaga 1:11). Ekonomin är i balans med ett visst 
överskott. Fråga från Filippa Nyberg angående hur kommer SSDV:s kapital att placeras. 
Diskussion över EADV:s gruppmedlemskap (se vidare under §22). 
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens årsberättelse till handlingarna. 
 
1:11 Balansräkning SSDV 2013 
 
§11 Revisorernas berättelse jämte frågan om ansvarsfrihet 
Revisionsberättelsen (Bilaga 1:12) föredrogs av Carl-Fredrik Wahlgren. De båda revisorerna 
Mats Berg och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2013-2014, vilket bifölls.  

11 1:12 Revisionsberättelse för SSDV 2013 
 
§12 Valberedningens förslag och val 
Normann Iversen presenterade valberedningens förslag. 
 
Styrelsen: 
Ordförande: John Paoli (2 år) 
Vice ordförande: Katarina Lundqvist (2 år) 
Sekreterare: Virginia Zazo (2 år) 
Skattmästare: Kari Nielsen (1 år) (Obs! Mandatet är på 2 år varför nyval måste ske nästa år) 
Redaktör: Christian Stécko Nilsson (2 år) 
Utbildningsansvarig: Oliver Seifert (2 år) 
Utbildningsansvarig suppleant: Lill-Marie Persson (2 år) 
PDF-representant: Hélène Wolf (nyval 1 år -) 
PDF-representant suppleant: Lena Holm (nyval 1 år -) 
ST-representant: Oskar Zaar (omval 1 år –) 
ST-representant suppleant: Reza Sohrabi (omval 1 år) 
Sektionen för venereologis representant: Per Anders Mjörnberg (omval 1 år) 
Sektionen för venereologis representant suppleant: My Falk (omval 1 år) 
 
Revisorer: 
Louise Hjortensjö (nyval 1 år) 
Mats Berg (omval 1 år) 
Suppleanter: 
Margareta Frohm Nilsson (omval 1 år) 
Kristofer Thorslund suppleant (omval 1 år) 
 
Representant Svenska Läkaresällskapet: 
John Paoli (omval 1 år) 
Katarina Lundqvist (suppleant nyval1 år) 
 
Representant Praktikerkonsult AB: 
Ragnar Jonell (omval 1 år) 
Leif Nordin (omval 1 år) 
 
Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna. 
 
§13 Val av valberedning 
Styrelsen lämnade följande förslag 



   
 
Valberedningen 
Maria Bradley, sammankallande (omval 1 år) 
Karin Berggård (omval 1 år) 
Lars Arenlind (nyval 1 år) 
 

12 Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna. 
Maria Bradley tackade Normann Iversen för ett gott samarbete. 
  
§14 Val av firmatecknare för föreningen 
John Paoli och Kari Nielsen. 
 
§15 Utbildningsfrågor 
Oliver Seifert presenterade en sammanfattning på det utförda arbetet under 2013/14 plus 
gruppens uppdrag. Avseende ST-läkarnas målbeskrivning kräver 7 av 12 delmål kurs med 
intyg. Genomgång av kurser till de specifika delmålen. På hemsidan läggs alla kurser och 
kursansvariga ut under ”kalender” och ”utbildning”. Det har varit svårt för ST-läkare att få 
plats på kurserna om ”Gränsområden” och ”Dermatopatologi”..Två tumörkurser ges under 
2014 och det planeras därför ingen under 2015. SoS sköter upphandling av SK-kurser. 
För mer info om ST-kurser se LIPUS.se-kurskatalog där man även kan sköta kursbevakning. 
Rapport från ST-träffen 2013 (55 deltagare): det finns 90-100 ST-läkare, svarsfrekvens på 74 
%, 35 % har ingen avsatt tid för självstudier och 42 % är forskningsregistrerade på 
universitetssjukhus vs 5 % på länssjukhus. KL föreslår att ST-läkarna ska uppmuntras att 
svara på enkäten vid varje klinik. Genomgång av delmålen av utbildningsgruppen på uppdrag 
av SoS. Birgitta Stymne uppmanar klinikerna att anmäla sig för genomförande av SPUR-
inspektion. Man vänder sig till LIPUS för anmälan. NDA har tagit initiativet till att bilda en 
ny utbildningsgrupp för att samordna ST-utbildning. En viktig aspekt är bevakning av vårdval 
och hur det kan påverka specialistutbildning. Angående reglering av specialisternas 
fortbildning berättar Filippa Nyberg VD vid Svenska Läkaresällskapet om en ny modell som 
diskuteras inspirerad av den norska modellen som inkluderar alla utbildande aktiviteter som 
läkarna gör vid sin egen klinik. Ansvaret för ackreditering kommer förmodligen att ligga 
inom deras specialistföreningar t.ex. inom SSDV.  
 
§16 Motion till Årsmöte (bilaga 2) 
KN presenterar en motion om att byta namnet fran Årsmöte till Vårmöte som inkluderar 
Årsmötesförhandlingar. Motionen godkändes av deltagarna.  
 
§17 Förslag till stadgeändring (bilaga 3) 
Förslaget till stadgeändring avseende rikstämmans president, redaktörens uppdrag och 
startdatum samt ändring i skriftspråk från SSDV´s till SSDV:s godkändes. 
 
§18 Årsmötesmall (bilaga 4) 
 
VZ presenterar ett förslag på ett dokument som innehåller riktlinjer till kommande vårmöten 
om deltagaravgifter och ekonomiska åtaganden plus en guide till de olika gemensamma 
aktiviteterna kring SSDV:s vårmöte. Dokumentet kommer att vara levande, uppdateras 
årligen och dessförinnan vid behov och skall finnas på hemsidan. 
 
§19 Vårmöte 2015 
Skövde 
Lill-Marie Persson välkomnar till Skövde 5-8 maj 2015 
 
§20 Riksstämman 
 
TS berättar bakgrunden över att SSDV inte har deltagit i Riksstämman senaste året, de få 
deltagare vid senaste konferensen.  
 



   
§21 Hemsidan www.ssdv.se 
CSN visar en genomgång av nya hemsidan. Bakgrunden om WN media och lansering i 
januari till SSDV:s alla medlemmar. 
 
§22 Gruppmedlemskap i EADV 
 
Diskussion kring gruppmedlemskap i EADV. Är det värt för medlemmarna att fortsätta med 
den? Slutsatsen blir att det ar bättre att satsa på individuella medlemskapet och att pengarna 
från SSDV:s medlemsavgift gagnar medlemmarna på annat sätt. 
 
§23 Nya medlemmar 

31 nya medlemmar har tillkommit under året. Dessa är: 
 
Lisa Alenmyr,  Lund  
Jenny Alm Dahlgren, Uddevalla  
Jawaher Alnaqbi, Göteborg 
Ylva Andersch-Björkman, Göteborg 
Anahita Attaran , Uddevalla  
Anna Bergström , Uppsala 
Zinaida Bucharbajeva, Umeå 
Fredrik Correa, Danderyd 
Alicia Frias Cano , Luleå  
Emil Giertz , Karlskrona 
Adriana Herrera , Boden 
Jenna Huld Eysteinsdottir, Göteborg  
Nadia Kykina, Borås 
Nirina Larsson, Umeå 
Maria-Magdalena Legradi, Halmstad  
Tina Lejding, Halmstad  
Karin Nilzons, Jönköping 
Daniel Nosek, Umeå  
Heike Petersen, Varberg  
Sam Polesie, Göteborg  
Sara Prosén,  Örebro 
Sorina Raducan ,Trelleborg  
Louai Salah , Göteborg  
Karim Saleh, Lund  
Karina Schultz, Stockholm 
Margit Skeppar, Boden  
Miryam Spångerud, Norrköping  
Emelie Stenhammar, Linköping  
Martin Stichenwirth, Gävle 
Beti Velkoska , Borås 
Linnea Zou, Stockholm 

 
§25 Intressegrupp för Estetisk Dermatologi 
Hélène Wolff presenterar den nya intressegruppen för estetisk dermatologi. Bakgrunden i den 
oreglerade verksamheten som finns utanför dermatologin. Hélène presenterar deltagarna i 
gruppen och deras definition av estetisk dermatologi. Enligt Konsumentverket genomförs i 
Sverige ca 64 000 behandlingar/år. Regeringen har tagit beslut om utredning och 
intressegruppen kan fungera som samtalspartner/expertgrupp. 
 
§26 Utbildningstipendium 
TS presenterar vinnarna av Spira-stipendiet (sponsrat av Abbvie): Anna Preisler Häggqvist 
(Umeå) och Charlotta Remröd (SUS) samt vinnaren av Novartis stipendium: Andreas 
Sonesson (Lund). 
 



   
§27 SDKO:s utbildningsstipendium 
JP tackar bedömningskommittén och SDKO:s samarbetspartners (Almirall, Galderma, La 
Roche-Posay, LEO Pharma, Meda och Roche) och presenterar vinnarna av SDKO:s 
utbildningsstipendier: Åsa Ingvar (Karolinska Universitetssjukhuset) och Magdalena 
Claesson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). 
 
 
§28 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Göteborg, 15 maj 2014 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Virginia Zazo 
Sekreterare SSDV 
 
 
 
Justerat                                                            Justerat 
 
 
 
Gunilla Elmér Lans                                         Mari Helen Sandström Falk                                           
 
 
 
 
 
  
 
 


