April 2018
Årsberetning, Dansk Dermatologisk Selskab, 2017-2018

Formandsberetning
Dansk Dermatologisk Selskab har i alt 352 medlemmer og heraf 320 stemmeberettigede medlemmer.
Den siddende bestyrelse er:
•
•
•
•
•
•

Lone Skov, professor, overlæge, dr. med, formand. Valgt 2015.
Jakob Torp Madsen, speciallæge, ph.d., næstformand. Valgt 2017.
Jesper Elberling, overlæge, ph.d., kasserer. Valgt 2012, genvalgt 2014 samt 2016. Stopper forår
2018.
Marianne Hald, overlæge, ph.d., webmaster. Valgt 2015, genvalgt 2017.
Anne Toftegaard Funding, speciallæge, ph.d., sekretær. Valgt 2015, genvalgt 2017.
Lars Iversen, professor, overlæge, dr. med. Kommende formand. Valgt 2017.

Bestyrelsens aktiviteter
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, telefonkonferencer og
talrige e-maildiskussioner.
Bestyrelsen har været indkaldt til møde i Sundhedsstyrelsen omkring fagområdet Allergi, placering i forhold
til dermatologien og tiltag i Dansk Dermatologisk Selskab. Vi har i bestyrelsen overvejet, at nogle, måske
alle, kursister, som del af hoveduddannelsesforløbet har et 3 mdr. ophold på et allergicenter. Dette samt
det, at vi på mange punkter ser allergi tæt knyttet til dermatologi, er meldt ind.
Selskabet har været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen gentagne gange vedrørende de yngre
dermatologers mulighed for at udskrive recepter på retinoider. Dette har heldigvis været medvirkende til,
at betænkningen er ændret. Bestyrelsen har sammen med venerea udvalget skrevet til SST og
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sundhedsministeren om vores bekymring for det stigende antal venerologiske lidelser, specielt gonokokker,
men desværre uden tilbagemelding om øget indsats.
Desuden har bestyrelsen besvaret talrige henvendelser fra offentlige myndigheder, internationale
organisationer, lægemiddelindustrien og enkelte patientforeninger.

Hjemmesiden www.dds.nu
Hjemmesiden er i løbet af det sidste år blevet helt genopbygget i samarbejde med et nyt firma (Mico), og
den har samtidigt også fået nyt layout. På trods af dette arbejde har hjemmesiden kørt stabilt hele året.
Eneste problem er, at vi desværre har opdaget, at der har været links til mailadresser, der aldrig er blevet
tjekket, og der har derfor over de sidste mange år ophobet sig utrolig mange ulæste mails. Disse blinde
mailadresser er nu alle blevet lukkede.
Det er vigtigt, at alle ved kontakt til bestyrelsen bruger mailadressen; kontakt.dds@gmail.com samt at alle
husker at opdatere deres aktuelle mailadresser. Foreningen bruger kun elektronisk mail, og nyhedsmails
sendes til de mailadresser, der er indmeldt.

Organisatorisk
Med dette møde samt med generalforsamling i foråret 2018 igangsætter vi for alvor den længe varslede
ændring, så alle 5 dermatologiske afdelinger indgår i rotation af de to årlige DDS-møder. Vi forsøger hele
tiden at have møderne planlagt 2 år frem, og datoerne kan ses af kalenderen på www.dds.nu

Årsfesten
Årsfesten 2017 blev holdt på restaurant Nimb i København. Alle pladser var udsolgte. Jakob Torp Madsen
som ny næstformand var sammen med Jesper Elberling som kasserer ansvarlig for årsfesten, der blev holdt
i fin stil. Næste årsfest vil blive afholdt i efteråret i Odense.

Efteruddannelseskursus
Efteruddannelseskursus blev holdt som vanligt på hotel Munkebjerg og havde, som året før, et meget højt
deltagerantal. Som noget nyt, bl.a. efter ønske fra DDO, blev sponsorsymposiet før start på det egentlige
Munkebjergmøde i år erstattet af et DDS-sponsoreret symposium. Emnet var praktisk venerea, og
symposiet var arrangeret af Helle Kiellberg-Larsen og Kristian Kofoed. Til symposiet deltog ca. 70-80
personer, og kurset blev meget positivt vurderet. Bestyrelsen vil på sigt vurdere behovet for igen at lave et
DDS-sponseret symposium. Desuden er det som noget nyt besluttet, at der under efteruddannelseskurset
vil være afsat 1 time til Patientforeningerne, så de har mulighed for at byde ind med korte indlæg.
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Samarbejde mellem DDS, DDO og YD
Bestyrelsen har som vanligt holdt årlige møder med bestyrelserne i DDO og YD i forbindelse med
Munkebjerg Efteruddannelseskursus. Fra i år er der blevet introduceret et møde med
efteruddannelsesudvalget lige før start på kurset.

Hæderspriser og Legater
Dansk Dermatologisk Selskabs æreslegat 2017 gik til Anette Bygum.
Dansk Dermatologisk Selskabs Forskningsfonds legat opslås og uddeles først i efteråret 2018.
Stort tillykke til Anette Bygum.

Økonomi
DDS har fortsat en solid økonomi og 2017 har været uden de store udsving.
Vedrørende guidelines
Vi har i 2017 fået ny National Klinisk Retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne. I
denne arbejdsgruppe har Karsten Fogh og Tonny Karlsmark deltaget for DDS.

Vedrørende selskabets egne guidelines:
Der er i løbet af året kommet ny guideline for behandling af hyperhidrose; denne guideline blev
præsenteret på efterårsmødet. I udvalget deltog Claus Zachariae (formand), Lene Hedelund, Elisabeth
Ammitzbøll, Lisa Secher, Linnea Thorlacius, Anette Bygum & Kristine Pallesen. Udvalget takkes for deres
store arbejde. Der er kommet en mindre opdatering af guidelines for biologisk behandling til patienter med
psoriasis. Guidelines/revisioner af guidelines for nævi og malignt melanom samt atopisk dermatitis er under
udarbejdelse. Guidelines for non-melanom hudkræft har været i høring. Det samlede høringssvar har været
lagt på www.dds.nu og der afventes en revideret version.
Det er besluttet i bestyrelsen, at vi fremadrettet lægger høringssvar på hjemmesiden.
Det er desuden besluttet i bestyrelsen, at vi i selskabet vil forsøge at lave korte, men nationale instrukser
for de systemiske lægemidler, som vi ofte bruger både i speciallægepraksis og på afdelingerne. Bestyrelsen
har udarbejdet et udkast til instruks for methotrexat, der har været i høring og næsten er tilrettet. Det er
planen, at der ligeledes i første omgang skal laves instruks for isotretinoin, hydroxychloroquin, azathioprin
og prednisolon. Der har været mulighed for at byde ind på de enkelte arbejdsgrupper, men desværre har vi
kun fået begrænsede tilbagemeldinger. Bestyrelsen vil igen meget gerne opfordre til, at alle medlemmer,
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både unge og ældre, vil deltage i de forskellige udvalg. Det er vigtigt, at alle dele af selskabet er
repræsenteret.

Repræsentanter for internationale og nationale udvalg og grupper
For Nordic Dermatologi Association (NDA) er Gregor Jemec præsident og af danske repræsentanter er Tove
Agner og Nathalie Dufour.
DDS repræsentanter i UEMS er Monica Gniadecka og Christian Vestergaard.
Tina Vestergaard er medlem af Dansk Melanom gruppe. Lars Erik Bryld og Uffe Koppelhus er
repræsentanter for Dansk Dermatologisk Selskab i Rationel Farmakoterapi.

Strategisk arbejde vedrørende malignt melanom
Vi har siden 2016 fortsat samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Dansk Dermatologisk
Selskab bidrager til samarbejdet med faglig sparring. Som repræsentanter deltager Monica Gniadecka,
Jakob Torp Madsen og Lone Skov. Aktuelt kører en ny kampagne (uge 16+17, 2018) svarende til den, der
kørte i 2016 med fokus på at få danskerne til at tjekke deres hud. Samlet set er formålet ikke at få flere til
læge, men at det er de rigtige, der går til lægen. Kampagnes hovedmålgruppe er denne gang mænd i
alderen 35-55 år. Desuden er der også fortsat målrettede reklamer for kvinder og specielt det, at kvinderne
skal være med til at tjekke deres mænds hud eller få mændene til at tjekke den selv.

Uddannelse af dermatologer
Med initiativ fra bestyrelsen og i samarbejde med uddannelsesudvalget har der været afholdt en temadag
om uddannelse specielt med fokus på vores specialespecifikke kurser. Planen er videre at kurserne
gennemgås grundigt og opdateres i et udvalg under Uddannelsesudvalget.

Opgaver, planer og visioner for det næste års arbejde i bestyrelsen
•
•
•

Forsætte arbejde med opdatering af guidelines
Få igangsat næste fase af udarbejdelse af instrukser for hyppigt brugte lægemidler
Opdatering af de specialespecifikke kurser

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer samt alle, der gennem udvalgsarbejde eller andre initiativer har
bidraget til selskabets aktivitet. Specielt tak til Jesper Elberling, som har været kasserer i 6 år, men nu
træder ud af bestyrelsen.
København, april 2018
Lone Skov, formand DDS
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Beretning fra udvalg under DDS
Genodermatoseudvalget
Ved Anette Bygum
Udvalget har i årets løb ændret sammensætning og består aktuelt af følgende deltagere: Maria Kamstrup
(YL repræsentant), Mette Sommerlund (Marselisborg Hospital), Uffe Koppelhus (Marselisborg Hospital),
Sanne Fast (praksis), Ulrikke Lei (Gentofte Hospital), Mette Mogensen (Bispebjerg Hospital), Rasmus Bach
(Odense Universitetshospital), Lars Erik Bryld (Sjællands Universitetshospital, Roskilde) og Anette Bygum
(Odense Universitetshospital) formand.
Udvalget ønsker at synliggøre gruppen af genodermatoser, ved at udarbejde og samle information om de
hyppigste genodermatoser, gerne via DDS’ hjemmeside. Udvalgsmedlemmerne deler indbyrdes erfaring
omkring de mere sjældne genodermatoser, såvel patientbehandling som forskning. Relevante
samarbejdspartnere skal synliggøres, såvel nationalt som internationalt.
Udvalget har det sidste år afholdt 3 møder, hvor igangværende interessefelter og forskningsprojekter er
diskuteret, bl.a. palmoplantar keratodermi, EB, Darier og Gorlin-Goltz syndrom. Ligeledes arbejdes der
fortsat på det juridiske omkring en national genodermatose-database.
Der har været afholdt symposium om præcisionsmedicin 8. marts 2018 på OUH, hvor international keynote
speaker Julia Reichelt talte om genterapi til epidermolysis bullosa og Anette Bygum fortalte om resultater
fra den lokale genodermatose-database.
National retningslinje om Birt-Hogg-Dubé syndrom er godkendt af DDS og gruppen har etableret en
vidensbank med udvalgte nationale og internationale instrukser/artikler om genodermatoser. Mulighed for
at dele denne vidensbank mere bredt, vil blive drøftet ved næste møde planlagt til 4. juni.

Uddannelsesudvalg
Ved Christian Vestergaard
Uddannelsesudvalget har i den foregående periode afholdt MMI runder 2 gange med hjælp fra de
deltagende afdelinger. Det er en form der kræver mange mandetimer, men samtidig er det vores indtryk at
det giver et godt billede af ansøgerne og deres potentiale i specialet. De uddannelsessøgende evaluerer
hver gang ansættelsesprocessen. Ansøgerne er generelt set glade for processen, der er mange meget
positive anmeldelser, men også enkelte som ser negativt på processen. Der har været let kritik rettet mod
den forvirring, som kan opstå på selve dagen, og nogle uddannelses søgende føler at der er manglende
information om hvad processen indebærer. Vi søger at informerer så godt vi kan gennem den faglige profil,
vejledning i forbindelse med ansøgningen og via de uddannelses ansvarlige overlæger, men opfordrer også
kommende ansøgere til at kontakte tidligere ansøgere og høre om deres erfaringer.
Der afholdes halvårlige møde i uddannelsesudvalget i forbindelse med DDS’ årsmøde, og ved alle møder er
evaluering af MMI’en samt evaluering af processen med implementering af den målbeskrivelse på
dagsordenen.
Der er afholdt 5 speciale specifikke kurser i det seneste år. I efteråret 2017 var et kursus fyldt op med 28
kursister eftersom det var flyttet fra forårssemesteret til efterårssemesteret. Det lykkedes dog at få plads til
alle. Det modsatte har gjort sig gældende i forårssemesteret 2018. Her er der meget få tilmeldte delvist
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pga. langtidssygemeldinger, en enkelt har opgivet sin stilling, og 3 har ikke fået meldt det til
skemaplanlæggeren på den respektive afdeling. Dette er uheldigt, da det potentielt kan forsinke dem i
deres uddannelsesforløb. Uddannelsesudvalget har forfattet et velkomstbrev med oplysninger om alle de
uddannelses ansvarlige overlæger og skemaplanlæggerne på afdelingerne. Kursernes dato annonceres på
sundhedsstyrelsens, DDS’ og FYD’s hjemmesider, og efter aftale med FYD sender de e-mail til alle
medlemmer med link til tilmelding. Vi kan opfordre kursisterne til at holde sig orienteret samt opfordre til
at man på afdelingerne gør en indsats for at få kursisterne til at melde kursus på deres afdeling i rette tid.
Slutteligt, har uddannelsesudvalget sammen med DDS afholdt et møde for alle delkursus ledere og andre
interesserede om kursusudbuddet og kursernes indhold. Det blev her besluttet, at vi vil gennemgå kurserne
kritisk og se på om der er for mange gentagelser, og om der er emner der skal udelades eller andre der bør
inddrages.

Hyperhidrose udvalget
Ved Claus Zachariae
Udvalget består af følgende: Claus Zachariae, Gentofte Hospital (formand); Lene Hedelund, Aarhus
Universitetshospital; Elisabeth Ammitzbøll, Speciallægepraksis Ballerup; Lisa Secher, Speciallægepraksis
Virum; Linnea Thorlacius, Sjællands Universitetshospital, Roskilde; Anette Bygum & Kristine Pallesen,
Odense Universitetshospital.
Vi har indenfor de sidste år holdt 3 møder. Vi holdt et møde den 8. januar 2016, hvor vi delte opgaverne i
mellem os. Efterfølgende har vi holdt møde 29. april 2017, hvor vi arbejdede færdig med den kliniske
vejledning for udredning og behandling af hyperhidrose. Denne blev sendt i høring fra DDS. Vi afholdt et
sidste møde den 23. januar 2018. Og den endelige retningslinje blev godkendt DDS bestyrelse den
25.2.2018.

Hidrosadenitis udvalget
Ved Ditte Marie L. Saunte
Gruppen har følgende deltagere Deirdre Nathalie Dufour (Hudklinikken Kalundborg), Kristian Kofoed
(Herlev og Gentofte Hospital), Mads Kirchheiner Rasmussen (Aarhus Universitets Hospital), Simon Francis
Thomsen (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) og Ditte Marie L. Saunte (Sjællands Universitetshospital,
Roskilde (formand))
Udvalget har udarbejdet ‘Guidelines vedr. behandling af hidrosadenitis suppurativa’og patient
informationsfolder, som blev sendt til høring 6. januar 2017. Udvalget opdaterede i forbindelse i
forbindelse med DDS forårsmøde Århus 28. april 2017 kriterierne for initiering af biologisk behandling.
Guidelines blev gennemgået 18. januar 2018 på Munkebjerg. Patientvejledning og DDS guideline er
tilgængelig på DDS’s hjemmeside.
Medlemmer af udvalget takkes for deres indsats.
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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 i 2017 ikke været indkaldt til møde i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor
(Planlægningsenheden/SSI).
Der har i den forløbne periode ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået
mailkorrespondance. Der er ikke afgivet et nyt skriftligt høringssvar i forbindelse med den ny DRGgrupperingslogik eller årets takstreguleringer.
Udvalget er besluttet nedlagt.

Solgruppen
Ved Hans Chr. Wulf
Undertegnede er på vegne af Dermatologisk Selskab medlem af Solgruppen, der arrangeres af
Sundhedsstyrelsen. I Solgruppen sidder repræsentanter for DDS, for Sundhedsstyrelsen, for Kræftens
Bekæmpelse, for DMI og for Miljøstyrelsen, og ad hoc andre relevante personer, herunder fra
Sikringsstyrelsen. Der foretages i denne gruppe en gensidig orientering, og generelt arbejdes der med
opdatering af de såkaldte faktaark om solbeskyttelse og kræft i huden, som kan tilgås på hjemmesiderne.
Der er også i år foretaget en revision af disse.
Ydermere har der været holdt ekstraordinære møder i anledning af stillingtagen til ændrede råd om brug af
solcremer, herunder specielt indsmøring to gange med 15-20 minutters mellemrum inden man går ud i
solen, uden at der herefter i løbet af dagen skal foretages indsmøring, uafhængigt af om man måtte have
svedt, badet osv. Der vil formentlig blive taget endelig beslutning herom, idet denne form for solcremebrug
øger tykkelsen af det påsmurte lag væsentligt, ligesom det mindsker størrelsen af helligdage fra 20 % af
kropsoverfladen til 9 % af kropsoverfladen. Da tykkelsen øges væsentligt på de fleste kropslokalisationer
bliver den samlede beskyttelsesfaktor betydeligt højere end den reelle faktor, der opnås ved en enkelt
indsmøring.
Typisk holdes to årlige møder, primært med gensidig orientering og med efterfølgende ekstra møder efter
behov.

Pjeceudvalget
Ved Rikke Bech
Vi har lavet udkast til en række pjecer, som nu er i høring hos DDS´ bestyrelse. Vi arbejder videre med
struktur og layout for pjecerne.
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Apps-udvalget
Ved Marlene Vestergaard
Udvalget består af Tine Vestergaard, Tomas Norman Dam, Hans Lomholt og Malene Eun Vestergaard.
Vi har holdt møde på Skype og mail-korrespondance i løbet af året. Der blev udarbejdet en rapport, der var
færdig i november 2017 og som har været offentliggjort på DDS hjemmeside.
Udvalget vurderede at apps på nuværende tidspunkt ikke spiller en væsentlig rolle ift. forebyggelse og
diagnosticering af hudkræft og modermærkekræft i Danmark, hvorfor udvalget har indstillet aktiviteten.
Vi foreslår at udvalget nedlægges og så genoprettes når det findes mere relevant f.eks. om 3-5 år.

Efteruddannelsesudvalget
Ved Peter H Andersen
Vi afholdt et planlægningsmøde i foråret 2017 og løbende tilrettet programmet – især pr mail. Skitsen for
efteruddannelsesmødet 2018 blev lagt ud fra ønsker fra medlemmerne og bestyrelsen i DDS samt en
vurdering af hvad der har været nyt på EADV og AAD.
Efter koordinering med DDSs bestyrelse blev foredragsholderne inviteret og et foreløbigt program blev
offentliggjort på dds.nu efteråret 2017. Da alle foredragsholdere havde bekræftet deres deltagelse blev
endelige program lagt på hjemmesiden. I år var programmet trykt i smalt og mere professionelt layout. Der
var som tidligere stor opbakning til mødet med over 130 deltager. Der var glædeligt at der også i år var
bred opbakning fra hudafdelingerne på hospitalerne og at ikke kun speciallægerne havde taget fri, men
også en del YD’er valgte at deltage. Vurderet på evalueringer var der igen i år stor tilfredshed med mødets
faglighed og sociale funktion.
Udvalget som har planlagt Efterudd. mødet 2018 på Munkebjerg bestod af Lene Hedelund, MH, Tine
Vestergård OUH, Anette Bygum OUH og fra YD Simon Fage. Tine Vestergård ønsker at udtræde af udvalget
og der skal snarest findes et nyt medlem, da planlægningen for 2018 allerede er i gang.

Medicinsk Laserbehandling
Ved Merete Hædersdal
Medlemmer: Annette Schuster, Hans Lomholt, Katrine Karmisholt, 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.
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.
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Ad hoc udvalg vedr. opdatering af Guidelines for Non melanon Hudcancer
Ved Merete Hædersdal
Medlemmer: Merete Hædersdal, Bispebjerg Hospital (formand), Mille Mosegaard, tilknyttet
Speciallægepraksis Aalborg (sekretær), Anna Lamberg, Speciallægepraksis Grenaa, Anne Braae Olesen,
Aarhus Universitetshospital, Gregor Borut Ernst Jemec, Roskilde Hospital, Henrik Lorentzen, Aarhus
Universitetshospital, Martin Glud, Bispebjerg Hospital, Robert Gniadecki, Bispebjerg Hospital, Susanne
Vissing, Speciallægepraksis Hørsholm, Tine Vestergaard, Odense Universitetshospital, Ulrikke Lei, Gentofte
Hospital
Kommissorium: Udvalget skal opdatere retningslinje vedr. diagnostik, behandling, opfølgning og afslutning
af kontrol, beskrivelse af relevante samarbejdspartnere, både lokalt, regionalt og nationalt, for
tilrettelæggelsen af behandling af BCC og SCC (alle typer for begge typer hudkræft).
Der ønskes vurdering af både kirurgiske, medicinske og fysiske behandlingsprincipper. Der foreslås
inddraget plastikkirurgisk og onkologisk samarbejde/ekspertise ved udarbejdelsen af denne retningslinje
hvad angår de relevante visitationssituationer og tværfaglige konferencer. Udvalget bedes tage
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens reviderede specialeplans afgrænsninger og skal så vidt muligt angive
nationale, hellere end regionale, behandlingsprincipper. Internationale guidelines bedes konsulteret.
Guidelines skal udarbejdes i henhold til GRADE skabelon.

Aktiviteter: Udvalgets arbejde har været i høring og blev fremlagt i forbindelse med
efteruddannelsesmødet på Munkebjerg, januar 2018. Status er, at udvalget er anmodet om at udarbejde ny
version, som ligeledes skal sendes i høring blandt DDS medlemmer. Udvalgets arbejdsproces har været i alt
6 mødes, hvor første blev afholdt forår 2016. Der er fremskaffet evidens for tilgængelige interventioner. Ny
arbejdsproces indledes nu mhp at omsætte anbefalinger iht. GRADE skabelon.

Venereaudvalget
Ved Helle Kielberg Larsen
Venereaudvalget DDS: Formand Helle Kiellberg Larsen, Kristian Kofoed, Uffe Koppelhus, Hans Bredsted
Lomholt, Tine Vestergaard.
Venereaudvalget mødes fast én gang årligt til frokostmøde på DDS´ Efteruddannelseskursus på
Munkebjerg. Herudover har udvalgets medlemmer mailkorrespondance vedrørende løbende spørgsmål der
dukker op.
Den 08.09.2017 deltog alle medlemmer af Venereaudvalget i et heldagssymposium vedrørende
bekæmpelse af sexsygdomme. Det var i sær den markante stigning i antallet af gonorré tilfælde der var
anledningen til mødet.
Foranlediget af samme problemstilling rettede Venereaudvalget i februar 2017 sammen med formand for
DDS Lone Skov en henvendelse til bl.a. Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen mhp. det øgede
ressourceforbrug stigningen i antallet af årlige gonorrétilfælde medfører (dette blev også nævnt i forrige
beretning fra Venereaudvalget), ministersvaret henviste blot til regionerne.
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Det var en stor glæde at udbudsrunden vedrørende HPV vaccine i børnevaccinationsprogrammet faldt
positivt ud for den ni-valente HPV vaccine, der indførtes fra 01.11.2017.

Psoriasisudvalget
Ved Lone Skov
Gruppen har lavet en mindre opdatering af guidelines for biologisk behandling til psoriasis. Guidelines kan
findes på hjemmesiden. Lars Iversen og Lone Skov har holdt møde med Lars Werner fra psoriasis
foreningen efter deres ønske for at diskutere fælles initiativer og ønsker. Der er planlagt at lave
behandlingstrappe/vejledning for patienter med psoriasis. I dette arbejde deltager Kristian Kofoed, Lars
Iversen, Robert Gniadecki og Lone Skov.

Udvalget for atopisk eksem
Ved Mette Deleuran.
Vedrørende opdatering af guideline for udredning og behandling af atopisk eksem kan jeg informere om, at
vi har haft et rigtig godt samarbejde i udvalget, og at den er næsten færdig og vil blive indsendt inden
længe til DDS.

Udvalg vedr. undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære nævi og kutant malignt
melanom.
Ved Susanne Vissing.
Deltagere: Susanne Vissing (formand), Henrik Lorentzen, Henrik Sølvsten, Katrine Karmitsholt, Marianne
Hald, Mille Mosegaard (sekretær), Susanne Fabricius, Tine Vestergaard.
Udvalget har haft fire møder, hvor langt de fleste deltagere har været tilstede fysisk, de som ikke kunne
være tilstede fysisk har som regel været tilstede på Skype.
Udvalget har arbejdet på den måde, at de enkelte deltagere har forberedt udkast til guidelines for tildelte
emner, og på møderne har guidelines været skrevet fra begyndelsen i plenum.
Der foreligger et første udkast til guidelines, som dog kræver en del redigering og der vil efterfølgende være
behov for yderligere møder før guidelines er klar.
Guidelineudvalget forventer, at guidelines er klar i slutningen af 2018.
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