Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016
Formandsberetning for 2015
Dansk Dermatologisk Selskab har 323 stemmeberettigede medlemmer og 37 firmamedlemmer.
Den siddende bestyrelse er
 Eva Benfeldt, forskningschef, ph.d, MPG, formand, valgt 2013
 Lone Skov, professor, overlæge, dr.med, tilgående formand, valgt 2015
 Rikke Cvetkovski, speciallæge, ph.d, næstformand, valgt 2013, genvalgt 2015
 Jesper Elberling, speciallæge, ph.d, kasserer, valgt 2012, genvalgt 2014, på valg, genopstiller
 Marianne Hald, overlæge, ph.d, webmaster, valgt maj 2015
 Anne Toftegaard Funding, speciallæge, ph.d, sekretær, valgt maj 2015

Bestyrelsens aktiviteter
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder samt en lang række emaildiskussioner. Bestyrelsen har, i lighed med tidligere, besvaret henvendelser fra offentlige myndigheder,
internationale organisationer og lægemiddelindustrien. Der er indgivet høringssvar til LVS og andre vedr. så
forskellige emner som hhv. DDS’ holdning til aktiv dødshjælp, til oprettelsen af et akutmedicinsk speciale og
senest er der indgivet indsigelse til Sundheds- og ældreministeren, til Statens Seruminstitut og
Sundhedsstyrelsen vedr. skift af HPV-vaccine. Indsigelsen og reaktioner herpå findes på www.dds.nu.

Hjemmesiden www.dds.nu
Det er lykkedes vores webmaster Marianne Hald at vende problemerne med idelige nedbrud pga. hackere.
Mariannes systematiske arbejde, sammen med den nye udbyder, har givet en meget tilfredsstillende drift.
Det er ikke alle funktionaliteter, der er fuldt udbyggede, og bestyrelsen arbejder videre med mulig tilkøb af
afstemningsmodul mm.
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Organisatorisk
DDS’ møder, herunder generalforsamlingen
Mødelokation organiseres nu i rotation ml. de 5 dermatologiske afdelinger, se på www.dds.nu.

Årsfesten
Blev holdt på Bojesen-restauranten på Christiansborg og igen var alle pladser udsolgt. Vi var glade for at se
den store tilslutning og det livlige engagement. Bestyrelsen håber at både ældre og yngre dermatologer,
både hospitalsansatte og privatpraktiserende, vil benytte lejligheden til at gå til årsfesten i Selskabet også
næste år.

Møder
Der er afholdt 2 ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. Det ordinære
forårsmøde 2015 var på Marselisborg Hospital, medens årsmødet blev afholdt på Gentofte Hospital.
Efteruddannelseskurset blev som altid afholdt på Hotel Munkebjerg, mødet var velbesøgt med deltagelse af
det hidtil største antal dermatologer, og der var som tidligere en god faglig og kollegial stemning, samt et
interessant program.

Samarbejdet mellem DDS, DDO og YD
Bestyrelsen har haft årligt møde med bestyrelserne for DDO og YD.

Hæderspriser og æresmedlemmer



Dansk Dermatologisk Selskabs æreslegat gik til Anne Danielsen.
Nye æresmedlemmer udnævntes og var Kristian Thestrup-Petersen og Else Lyngsøe Svejgaard.

Stort tillykke til alle 3!

Den nye ansættelsesproces og målbeskrivelse
Ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger er nu med deltagelse af repræsentant fra praksis.
Implementeringen af den nye målbeskrivelse foregår i et samarbejde mellem Uddannelsesudvalget og de
uddannelsesgivende afdelinger og tutorpraksis.

Vedrørende guidelines
Vi har i 2015 fået nye guidelines for behandling og udredning af kronisk urticaria og en National Klinisk
Retningslinje for psoriasis (tværfaglig smn. kardiologi, rheumatologi). Vi takker Lone Skov, Lars Iversen,
Jakob Torp Madsen og Willy Avrach for deres store arbejde i dette tværgående udvalg.
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af National Klinisk Retningslinje for Udredning og behandling af håndeksem
er nedsat og består fra DDS af Tove Agner, Mette Sommerlund, Charlotte Mørtz, Marianne Hald og
Elisabeth Held. Arbejdet pågår.
Nye udvalg under DDS nedsat i 2015 er til:
 Revision af NMSC guidelines
 Guideline for udredning og behandling af hidrosadenitis
 Guideline for udredning og behandling af hyperhidrose
 Udvalg til drøftelse af apps i dermatologien
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Sammensætningen af udvalgene og deres kommissorier kan ses på www.dds.nu.
En note vedr. den kritik af udvalgsmedlemmers industritilknytning, som er meget udtalt i nogle udvalg - og
som nogle andre videnskabelige selskaber har valgt at gøre absolut hindrende for udvalgsdeltagelse
overhovedet: Bestyrelsen har på sit møde 15. april 2016 besluttet at vi fremover sigter mod at
udvalgsformænd skal være uden industritilknytning, og at halvdelen af udvalgs-medlemmerne er uden
industritilknytning. Denne beslutning understøttes af at over halvdelen af DDS medlemmerne i
medlemssurvey’en er enige i at der bør udarbejdes et etisk regelsæt for udvalgsmedlemmers tilknytning til
industrien. Vi vil revurdere dette løbende. Der kommer mere information på www.dds.nu om også dette.

Euromelanoma
Arrangementet blev atter gennemført i år, nok med lidt mindre PR-indsats end forrige år. Man har fra
Euromelanomas side valgt at lade screeningsstederne ligge på centrale steder (Musikhuset, Den Sorte
Diamant etc.). Euromelanoma er ikke en del af DDS’ bestyrelsens aktiviteter, men næstformand Rikke Skøt
Cvetkovski deltager som repræsentant for bestyrelsen.

Dansk Melanom Gruppe
Tine Vestergaard og Monika Gniadecka indgår som hhv. hospitals- og praksisrepræsentant for DDS. Denne
tværfaglige gruppe med formandsskab i plastikkirurgien har været meget positivt samarbejdende, og en af
de fælles udfordringer har været at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens
Opfølgningsprogram for modermærkekræft fra marts 2015, hvor kontrol af ptt. med MM i stadie 1A og insitu skal afsluttes i hospitalsregi efter et enkelt kontrolbesøg postoperativt. En del af disse ptt. vil
forventeligt have brug for at blive henvist til kontrol i dermatologisk speciallægepraksis.
I samarbejde med den øvrige gruppe har DDS repræsentanterne været med til at kvalificere et selvundersøgelsesprogram og patientinformationsmateriale, som var en del af arbejdsgruppens opgave.

Internationale relationer i dermatologien
Vi har været værtsland for EADV i oktober 2015, hvorunder DDS støttede Finsen Symposium med 45.000
kr. Det var et fint arrangement med tilhørere fra hele Europa, og både foredragene om Finsen, om
lysdermatoser og moderne pdt-behandling samt de fremlagte moulager blev påskønnet.
Mange danske dermatologer deltog aktivt under EADV med abstractbedømmelser, foredrag og chairmanopgaver, og alt i alt har Danmark gjort sig vældig godt bemærket ifm. det samlede arrangement. Man
kunne godt have ønsket sig, at der i planlægningen af disse store EADV møder, som foregår fra centralt
hold, indtænkes bedre synlighed for værtslandets organisation, og det forlyder at man vil overveje at
genindføre netop dette i et vist omfang.
Vi har i NDA en dansk præsident, Gregor Jemec, og den danske repræsentant er Tove Agner. Til bestyrelsen
er i 2015 indstillet Deirdre Nathalie Dufour og Kristina Ibler er indstillet som auditor til NDA. DDS’
medlemmer er fødte medlemmer af NDA, i hvis regi der afholdes fælles kurser i dermatologisk kirurgi og i
dermatoskopi, og på længere sigt planlægges også et kursus i dermatologisk laserbehandling samt
overvejes et fællesnordisk kursus i dermatologisk onkologi. Samarbejdet i NDA regi repræsenterer et stort
fremskridt især hvad vedrører fællesnordisk efteruddannelse på højt niveau, ligesom potentialet for at
udarbejde fællesnordiske kurser som del af speciallægeuddannelsen er meget stort. Som noget nyt er de
nordiske landes chairmen begyndt at mødes 2 gange årligt i forbindelse med andre nordiske/internationale
møder, hvilket giver muligheden for at få et fint indblik i de fælles udfordringer, som de nordiske lande har
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(og som adskiller sig fra udfordringerne i sundhedssystemer i det øvrige Europa). DDS har udbudt
sponsorater til rejse- og opholdsudgifter ifm. Nordisk Kongres i Trondhjem i april 2016.
DDS’ repræsentanter i UEMS har været Monika Gniadecka og Tonny Karlsmark, Tonny er stoppet ultimo
2015 og vi takker for indsatsen i UEMS. DDS har overgivet opgaven til Christian Vestergaard, som jo også er
formand for DDS’ Uddannelsesudvalg. Monika Gniadecka er ydermere aktiv i Fostering Dermatologygruppen med bl.a. kurser i dermatologisk kirurgi.
Gregor Jemec og Mette Deleuran var DDS’ delegerede til Verdenskongressens ILDS møde i 2015, hvor
Milano blev valgt til næste værtsnation i 2019. Danske dermatologer var stærkt repræsenterede på
Verdenskongressen i 2015, også blandt oplægsholderne.
Der er via DDS’ bestyrelse foretaget samlet og meget stærk indmelding fra DDS, efter høring i alle
afdelinger, om foredragsholdere og potentielle chairmen til Verdenskongressen i 2019.

Uddeling af midler fra DDS’ formue til forskning og synliggørelse
Bestyrelsen uddelte ved forårsmødet 2016 ca. 1 million kr. fra DDS formuen til forskning efter grundig
planlægning af processen og krav til projekter. Projekterne skal være dermatologisk forskning, som
synliggør eller gavner faget og favner flere afdelinger. Bestyrelsen har arbejdet med en fastlagt
bedømmerramme for at støtte en systematisk drøftelse.
Der indløb 17 gode ansøgninger, som alle var støtteværdige; 5 skilte sig ud og fik støtte:
i.
Uffe Koppelhus (smn. Mette Sommerlund og Anette Bygum) fik 454 .400 kr. til oprettelse og
drift af Database for Genodermatoser i Danmark. Projektet er unikt og meget velbeskrevet, og det er en
ansøgning fra to hudafdelinger med en intention om at få alle hudafdelinger i DK med og evt. også inddrage
speciallæge praksis. Patienter med sjældne, arvelige hudsygdomme vil her blive registreret, og databasen
vil muliggøre at vi endelig får de relevante tal for incidens og prævalens og muliggøre registerundersøgelser
og rekruttering til behandlingsprotokoller, så patienterne kan tilbydes deltagelse i internationale
terapeutiske projekter. Samtidig muliggøres forløbsforskning og sammenlignende epidemiologiske
undersøgelser. Samlet set vil databasen give et gevaldigt løft for både patienter med sjældne og svære
genodermatoser, men også give klinikerne forbedrede muligheder for at tilbyde den optimale udredning og
behandling, herunder som sagt også eksperimentelle protokoller.
ii.
Der blev givet 100.000 kr til ”Tjek til din hud”-kampagnen – foranlediget af Monika
Gniadeckas ansøgning. Pengene går til startstøtte til et strategisk samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
(og formentlig også andre aktører) med udgangspunkt i en fælles strategi om oplysning om malignt
melanom, selvundersøgelse og hudkræft-profylakse. Se nedenfor vedr. den lille film ”Tjek din hud”, som
Monika har lavet med støtte fra Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis, og som har startet denne
spændende dialog. Filmen vil blive vist if. Uddelingen – men er stadig fortrolig ift. at den skal vente på den
rette lancering smn. KB til efteråret.
iii.
Helle Kiellberg fik 200.000 kr. til projekt om seksuelt overført sygdom (HPV) hos
immunsupprimerede patienter. Helle sidder centralt placeret for at lave dette studie, da hun som ph.d.studerende hos Kræftens Bekæmpelse og samtidig speciallæge i dermatologi med særlig interesse for
veneriske lidelse, herunder især HPV-inducerede forandringer, kan kombinere flere metoder, herunder
HRA (High-Resolution Anoskopi), og registertilgange til at belyse oral-genital og anal HPV-smitte,
kondylomer og forstadier til cancer hos nyretransplanterede patienter. Studiet er nationalt forankret og
undersøger en problematik, som er svær at få viden om hos patientgruppe, som går til kontrol i mange
forskellige specialer, men som alligevel har overdødelighed af cancertyper, som kunne prædikteres og
detekteres bedre.
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iv.
Fra opløsning af Psoriasis forsknings fonden uddeltes 250.000 kr. til forskning i psoriasis i
henhold til fundatsen:
a.
Lars Iversen fik 150.000 kr. til projektet ”Interleukin 37 – a link betwen psoriasis,
inflammation and insulin resistance?”. Projektet afprøver nogle hypoteser om sammenhængen mellem
både udviklingen af hudforandringer ved psoriasis og den samtidige overhyppighed i udviklingen af
sukkersyge. Bedre viden om mekanismerne bag denne kombination er relevant for fremtidig intervention.
b.
Claus Zachariae fik 100.000 kr. til projektet ”Streptokokker/staphylokokker som udløsende
faktor for psoriasis hos børn (PIAS)”. Der er tale om et stort projekt, som forventes at undersøge op mod
900 børn med psoriasis til bakteriologiske undersøgelser, med relevante køns- og aldersmatchede
kontroller med og uden genetisk disposition for psoriasis.
Uddelingen har været understøttet af CAP Partner, som vi også beder om at administrere både den
økonomiske del, men også indhentningen af midtvejs- og slutevaluering af støttede projekter.

Strategisk samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
Med udgangspunkt i ”Tjek din hud”-filmen har DDS’ bestyrelse taget kontakt til Kræftens Bekæmpelse mhp.
at indgå i et strategisk samarbejde omkring både filmens optimale synliggørelse på Danske platforme, men
også med henblik på længerevarende samarbejder. Efter et møde 9. februar 2016 har vi fået bekræftelse
på at Kræftens Bekæmpelse vil prioritere et samarbejde med Dansk Dermatologisk Selskab, en kontrakt er
underudarbejdelse, og samarbejdet er højt ønsket i begge organisationer.

Sundhedsstyrelsen og den reviderede specialeplan for dermato-venerologi og en kommentar om
allergologien
Som det sidste af revisionen blev monitorerings-diagnosekoder for specialet fastlagt uden større
problemer, og processen med at ansøge om højt specialiserede funktioner pågår.
En aktuel opfølgning forår 2016 er et begyndende fokus på den manglende naturlige forankring af de
allergologiske patienter, som i specialeplansarbejdet optræder i flere forskellige specialers planer – blot
ikke allergologi (som jo er nedlagt). Dansk Dermatologisk Selskab har tilkendegivet sin interesse i at indgå i
fremtidige drøftelser om mulige løsninger for de allergologiske patienter, og her kan man forestille sig flere
forskellige modeller: genskabelse af specialet, opskalering af den fagområde-uddannelse i allergologi, som
er etableret, og også et egentlig specialefællesskab med det allergologiske speciale vil kunne være relevant
at drøfte.

Repræsentanter i nationale udvalg og grupper
IRFs specialistgruppe for den Nationale Rekommendationsliste for Hudsygdomme: Lars Erik Bryld (udpeget
2014), og det andet medlem er under udpegelse.
Arbejdsgruppe vedr. RKKP vedr. kliniske databaser: Tomas Norman Dam

Formandsskabet har været travlt hvad angår besvarelsen af henvendelser fra journalister og div. medier og
andre interessenter. Der er leveret svar vedr. MI (methylisothiazolinone) epidemien og foreslåede
lovindgreb, vedr. fald i malignt melanom-hyppighed og vedr. brugbarheden af apps til selvundersøgelse af
pigmenterede modermærker. Afklarende møder med Teleskin, fabrikanten af en af de mest lovende apps,
har bidraget til at forstå potentialet af selv-monitorerings løsningerne. Undertegnede repræsenterede DDS
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ved HS Foreningens stormøde med deltagelse af regionspolitikere og diverse andre interessenter, et møde
som absolut gav god synlighed af denne noget underdiagnosticerede dermatologiske sygdom.
I min opstilling til formandsposten deklarerede jeg min interesse for at arbejde med den dermatologiske
speciallægeuddannelse, for organisationsudvikling og kommunikation og for fortsat modernisering af
selskabet. Flere af disse ting ser ud til at være lykkedes, idet jeg har været heldig at arbejde sammen med
mange dygtige kolleger
Jeg har også haft en personlig ambition om
 at efterlade en velfungerende og godt samarbejdende bestyrelse, da det betyder utroligt meget for
bestyrelsens evne til at eksekvere, at man er et velfungerende hold. Dét er lykkedes!
 at få taget hul på drøftelser omkring specialets forandring (hen imod at inkludere kosmetisk
dermatologi – eller ej) – det er ikke let. Vi har fået mere information fra Medlemssurvey’en, som vil
blive præsenteret for medlemmerne i den kommende tid.
 at styrke Dansk Dermatologisk Selskab i de internationale sammenhænge – også ift.
medlemmernes kendskab til hvad der foregår ”derude”. Her er det min opfattelse, at der har været
øget synlighed begge veje.
 at indhente medlemmernes meninger og holdninger til en lang række temaer. Medlemssurvey’en
er klar og rummer en masse spændende information, som jeg glæder mig til at være med til at
drøfte i DDS bestyrelsen, nu fra bagsædet efter generalforsamlingen, hvor Lone Skov overtager
formandsskabet 
Det har været en stor glæde for bestyrelsen at læse ud af svarene i Medlemssurvey’en hvor stor tilfredshed
medlemmerne angiver med både selskabets linje, dets møder, Efteruddannelseskursus og sågar
bestyrelsens arbejde.
Til slut en stor tak til alle, der gennem udvalgsarbejde eller gennem andre initiativer har bidraget til
selskabets aktiviteter. Bestyrelsen har været glade for de initiativer, som udvalgene har stået for, såsom
venereaudvalgets indspil med oplæg til indsigelse med HPV-vaccineskift.
Vi ønsker også at takke Jørgen Serup for at udfærdige et meget fint mindeord for Hugh Zachariae.

Odense 16. april 2016
Eva Benfeldt, formand DDS
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Beretning fra Efteruddannelsesudvalget
Ved Anne Danielsen
Vi afholdt et planlægningsmøde i foråret 2015. Skitsen for efteruddannelsesmødet 2016 blev lagt ud
fra ønsker fra medlemmerne og bestyrelsen i DDS.
Efter godkendelse af “mødeforslaget” i DDSs bestyrelse blev foredragsholderne inviteret. Det endelige
program blev udarbejdet i samarbejde med DDSs kasser. Igen i år var der stor opbakning til
efteruddannelsesmødet, der både fagligt og socialt var en meget stor succes.
Gitte Strauss, Monika Gniadecka og Anne Danielsen træder ud af udvalget efter mange års deltagelse.

Beretning fra Venerea udvalget
Ved Helle Kielberg
De fleste medlemmer af Venerea udvalget deltog i revideringen af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for
diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme” fra maj 1999 til ”ANBEFALINGER OM
FOREBYGGELSE, DIAGNOSE OG BEHANDLING AF SEKSUELT OVERFØRBARE INFEKTIONER,
Sundhedsstyrelsen november 2015”.
Herudover har udvalget i fællesskab med formand Eva Benfeldt, indsendt en indsigelse vedrørende skiftet i
HPV vaccine fra Gardasil til Cervarix i børnevaccinationsprogrammet fra februar 2016 til
Sundshedsministeren, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Vi lagde vægt på at skiftet var sket på
et usagligt grundlag og argumenterede for den psykosociale og økonomiske byrde kondylomer og
kondylombehandling indebærer.
Udvalget har overvejende haft mailkorrespondance i det forgangne år, og til vores årlige frokostmøde på
Munkebjerg kunne kun to medlemmer af udvalget mødes i år.

Beretningen fra DRG-udvalget
Ved Lars Erik Bryld
Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og
afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i
Sundhedsstyrelsen.
Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh
(2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008).
Udvalget har ikke i 2015 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor.
Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende
foregået mailkorrespondance. Der er afgivet et skriftligt responsum i forbindelse med udarbejdelse af ny
DRG-grupperingslogik (implementeres 2017), og en møderække desangående er nært forestående.
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Beretning fra Udvalg for psoriasis
Ved Lone Skov
Gruppen har følgende deltagere: Lars Iversen (Marselisborg Hospital), Mads Rasmussen (Marselisborg
Hospital), Aksel Otkjær (praksis), Kristian Kofoed (Herlev og Gentofte Hospital), Robert Gniadecki
(Bispebjerg Hospital), Lone Skov (Herlev og Gentofte Hospital) formand.
Gruppen har kun haft et enkelt møde i løbet af det sidste år. En ny opdateret version af ”Guideline for
biologisk behandling” nu kaldet ” Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations
immunomodulatorisk behandling” er lagt på DDS hjemmeside, september 2015.
Flere af gruppens medlemmer har deltaget i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe eller som reviewer for de
Nationale Kliniske Retningslinjer for Psoriasis, der ventes at udkomme i marts 2016.

Beretning fra Udvalg for Æstetisk dermatologi
Ved Claus Zachariae
Der har ikke været nogen møder i løbet af det sidste års tid. Og der har kun været meget begrænset
aktivitet, således har der været to forespørgsler fra sundhedsstyrelsen som jeg videresendte til
udvalgets medlemmer. Jeg vil foreslå at udvalget nedlægges, pga den ringe interesse for området.

Beretning fra Hyperhidroseudvalget
Ved Claus Zachariae
Vi har holdt et møde den 8. januar hvor vi delte opgaverne i mellem os. Vi regner med at have et 1. udkast
til retningslinjerne klar i løbet af april, mens der nok vil gå yderligere 2-3 måneder før de er færdige.

Beretning Uddannelsesudvalget
Ved Christian Vestergaard
2015 startede med at Christian Vestergaard overtog formandsposten fra Anne Braae Olesen, og der skal i
den anledning lyde en stor tak for Annes indsats gennem årene som formand for udvalget. Anne fortsætter
heldigvis i uddannelsesudvalget som PKL’er i Uddannelsesregion Nord. Derudover er Anette Bygum trådt ud
af udvalget efter at have tiltrådt sit professorat, og er blevet afløst af overlæge Tine Vestergaard. En stor
tak til Anette for hendes arbejde og velkommen til Tine Vestergaard.
Der er i år 2015 afholdt 5 speciale specifikke kurser inden for speciallæge uddannelsen i Dermatologi (Den
Geriatriske Patient, Venerologi og ano-genitale sygdomme, Hudens Tumorer, Den Kløende Patient, og Den
Akutte patient.) På grund af Robert Gniadecki’s orlov blev kurset Hudens tumorer flyttet til Aarhud
Dermatologiske afdeling og overtaget ag Overlæge Henrik Lorentzen. Der skal lyde en stor tak alle
delkursus lederne for den meget store indsats de yder i forbindelse med de specialespecifikke kurser.
I 2016 vil kurset Den Professionelle Dermatolog og infektioner i huden få nye delkursus ledere, Anne
Funding, Henrik Sølvsten, Hans Lomholt (alle Ålborg) og Monicka Gniadecka (KBH), og det bliver det første
kursus der afholdes i Ålborg.
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Den specialspecifikke forskningstrænings workshop, som har været udbudt specifikt for dermatologien har
vi desværre ikke kunne holde i gang. Det er derfor besluttet at de uddannelsessøgende må tilmelde sig de
regionale kurser i den region de tilhører fremover.
Udfordringen i forhold til kurserne i 2016 har været budgetterne. Efter at have afleveret et grundigt
gennemarbejdet budget til sundhedsstyrelsen, fik vi dette godkendt men sundhedsstyrelsen havde
desværre valgt at de special specifikke kurser indenfor alle specialer generelt skulle beskæres med 15%.
Dette var en udfordring, men alle delkursuslederne i 2016 har på konstruktiv måde bidraget til at vi har
kunnet få budgettet til at hænge sammen på trods af besparelser.
Udvalget til udarbejdelse af den nye Målbeskrivelse har i 2015 også færdiggjort det meget store arbejde og
fået det godkendt ved sundhedsstyrelsen. Tilbage står nu arbejdet med at gøre
uddannelsesprogrammerne, der er den ’praktiske’ udmøntning af den nye målbeskrivelse på afdelingerne
og i de praksis’ der har kursister. For at få dette arbejde koordineret afholdte uddannelses udvalget
ekstraordinært møde i oktober i forbindelse med EADV i København. Initielt forsøgtes at lave en samlet
indsats for at måbeskrivelserne udarbejdet, men rent praktisk har det vist sig at være nemmere at dele
arbejdet mellem Øst og Vest. Arbejdet ligger under de uddannelses ansvarlige overlæger, PKL’erne samt de
af DDO udpegede medlemmer.
Sidst skal det nævnes af ordningen med Center for Medicinsk Uddannelses tilmeldings og administrations
system nu har kørt i et år. Ordningen er sponseret af DDS, og har vist sig som en kæmpe lettelse i
administrationen af de specialespecifikke kurser. Der har været stor tilfredshed blandt kursisterne med
dette fra medlemmerne af YD. Ordningen kører efter beslutning i DDS’ bestyrelse videre, og vi ser fra
uddannelsesudvalget frem til en dialog henover 2016 omkring denne ordning eller en lignende. Der er på
nuværende tidspunkt så mange kursister at det ikke kan administreres uden en form for online-IT løsning

Beretning fra Urticaria Guideline Udvalget
Ved Christian Vestergaard
Christian Vestergaard (formand), Lise Lotte Halkjær (Gentofte) Kristian Koefoed (Gentofte) Simon Franchis
Thomsen (Bispebjerg).
Udvalget færdiggjorde sit arbejde med udarbejdelse af DDS’ guidelines i efteråret 2015m, hvorefter de lå til
høring i DDS, og blev vedtaget efter præsentation ved DDS efterårs møde 2015.
DDS’ guidelines vil formegentlig skulle gennem lettere revision når RADS udvalget vedr. Urticaria
behandling fremlægger deres resultat i løbet af 2016.
Medlemmerne af udvalget takkes for deres store indsats siden udvalget blev nedsat.

Beretning fra Udvalg vedr. Medicinsk Laserbehandling
Ved Merete Hædersdal
Medlemmer: Berit Carlsen, Hans Lomholt, Lene Hedelund, Merete Hædersdal (formand),
Susanne Vissing.

Kommissorium
Udvalgets opgave er at medvirke til at medicinske dermatologiske laserbehandlinger i Danmark udføres
med høj kvalitet og implementeres i dermatologisk praksis på et evidensbaseret grundlag. Endvidere er
udvalget blevet bedt om at udarbejde guidelines og efteruddannelse.
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Aktiviteter
Udvalget opdaterede i forbindelse med efteruddannelsesmødet på Munkebjerg anbefalinger vedr.
vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser/IPL behandling. Der er enighed om, at vejledningen med
billedmateriale er velfungerende, og den bruges især på hospitalsafdelingerne ved visitation af patienter til
laserbehandling. De opdaterede vejledninger er tilgængelige på DDS’s hjemmeside.
Udvalget arbejder på en publikation til Ugeskrift for Læger vedr. medicinsk laserbehandling. Lene Hedelund
er primus motor på dette arbejde. Formålet er at give en opdatering om medicinsk dermatologisk
laserbehandling med information om hvilke patientgrupper, der kan behandles i offentligt regi.

Sundhedsstyrelsens Solgruppe
Udvalget består af: Hans Christian Wulf og Henrik Lorentzen.
Der afholdes 2-3 årlige møder med deltagelse af Sundhedsstyrelsen, Dansk Dermatologisk Selskab,
Meteorologisk Institut, Miljøstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Statens Institut for Strålebeskyttelse samt
lejlighedsvist andre relevante institutioner.
Gruppen har udfærdiget de såkaldte FAKTAARK, der handler om UV og solens rolle i forhold til:
1. D-vitamin
2. Kræft i huden
3. Solarium
4. Solbeskyttelse i Danmark
5. Solbeskyttelse af børn
6. Solcreme
7. Solferie i udlandet
8. Sol og spædbørn
9. Ultraviolet stråling
I denne gruppe diskuteres nye tiltag fra gruppens medlemmer og ny relevant litteratur. I denne
sammenhæng har Hans Christian Wulf holdt et indlæg for Folketingets Sundhedsudvalg om det ønskelige i
begrænsning af solariebrug.

Udvalg nedsat i 2016
Udvalg vedr. APPs i dermatologien
Udvalget består af: Malene Vestergaard (formand), Tomas Dam, Bo Lasthein, Hans Lomholt, Rikke Bech,
Tine Vestergaard.
Udvalget har endnu ikke haft nogen aktiviteter.

Udvalg vedr. non melanom hudcancer
Udvalget består af: Henrik Sølvsten (formand), Anne Braae Olesen, Henrik Lorentzen, Anna Lamberg,
Merete Hædersdal, Ulrikke Lei, Susanne Vissing, Tine Vestergaard, Gregor Jemec, Martin Glud
Udvalget har endnu ikke haft nogen aktiviteter.
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