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Det er med stor glæde, at Dansk Dermatologisk Selskab  
byder velkommen til efteruddannelseskursus på  
Munkebjerg Hotel i 2018. 

Selskabet er meget taknemmeligt for opbakning og  
støtte fra alle de tilstedeværende firmaer, som er med  
til at gøre det muligt, at afholde efteruddannelseskurset. 

I brochuren her får du en kort introduktion til de  
tilstedeværende firmaer, ligesom du kan se, hvor de  
kan besøges i udstillingsområdet. 
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MØD VIRKSOMHEDERNE

AbbVie A/S
Emdrupvej 28 C
DK-2100 København Ø
Tlf: +45 7230 2028

Kontakt: Walter Popiel
Mob: +45 4214 2810
walter.popiel@abbvie.com 

AbbVie er en global, forskningsbaseret biofarmaceutisk virksomhed,  
der blev udskilt fra Abbott i 2013. Hos AbbVie kombinerer vi vores  
passion for avanceret bioteknologi med den førende, veletablerede  
lægemiddelvirksomheds ekspertise og styrke til at udvikle og markeds- 
føre avancerede behandlinger rettet mod nogle af verdens mest kom-
plekse og alvorlige sygdomme.

Almirall Nordic
Strandvejen 102 B
DK-2900 Hellerup
Tlf: +45 7025 7575

Christina Ottesen
Area Business Manager Denmark
Mob: +45 2851 5955
christina.ottesen@almirall.com

Doris Vestergard Knudsen
Product Manager
Mob: +45 2680 0760
doris.knudsen@almirall.com

Almirall er en global medicinalvirksomhed, dedikeret til at levere nye  
og bedre lægemidler til patienter i hele verden. Vi forsker, udvikler, produ-
cerer og markedsfører både egne og licenserede produkter til patienter 
med behov for nye og forbedrede behandlinger. Vores primære fokus er 
dermatologiske lidelser, og vore produkter er tilgængelige i over 70 lande 
via 13 filialer og et strategisk partnerskab. Almirall blev grundlagt i 1943  
og har hovedsæde i Barcelona, Spanien. I 2010 åbnede Almirall Nordic  
sit nordiske kontor i Danmark, for herigennem at varetage lancering og 
markedsføring af kommende lægemidler i de nordiske lande.

AMWO Farma IVS
Maglemosevej 34
DK-2640 Hedehusene

Kontakt: Claus Oldenburg
Tlf: +45 2928 1836
claus@amwo.eu
www.amwofarma.com

AMWO Farma er et dansk selskab specialiseret i produkter til diagnos-
tisering og behandling af øjensygdomme, herunder blefarit. Blefarit og 
rosacea skyldes forhøjet antal af hårsækmiderne Demodex i huden. 
Den eneste effektive bekæmpelse af Demodex er stoffet 4-Terpineol  
– vi tilbyder Cliradex®, renseservietter med 4-Terpineol til effektiv, hurtig  
bekæmpelse af Demodex.

BIODERMA
Vesterbrogade 34, 1. sal 
DK-1620 København V

Kontakt: Louise Stilling 
louise.s@elementsgroup.eu 

Malene Riber Van Mehren
malene.r@elementsgroup.eu 

Hos BIODERMA er huden vores fokus og ekspertise. Ved at observere  
hudens biologi og analysere hvad den naturligt gør bedst, finder vi 
inspiration til at skabe dermatologiske hudpleje, der genopretter hudens 
naturlige balance og styrker den. Selve huden har inspireret BIODERMA 
til at finde biologiske løsninger, som bevarer en sund og smuk hud med 
langsigtet virkning – biologi i dermatologiens tjeneste.

Bridge By Dermatology
Rødhalsevej 4
4200 Slagelse

Kontakt: Pia Buchna
Tlf: +45 41833753
Piabuchna@ 
bridgebydermatology.com

Bridge By Dermatology importerer kosmetiske, cosmeceutiske og  
medical device fra USA og UK.Produkter som er unikke i evidens såvel 
som i pris og administration, innovative og kliniske dokumenteret.  
Produktporteføljen indeholder produkter til stimulation af øjenvippe- 
vækst, reduktion af melasma, reduktion af Røde ar og blå mærker,  
akne, sår heling, filler og seneste den af PFA sygeforsikrings godkendte 
CE-apparatur, Geneveve, som genskaber vaginal spændstighed samt  
reducerer Stress inkontinens vha Cryo kombineret med 90 J/cm2  
Monopolær Radiofrekvens. Grupperejser til større internationale derma- 
tologiske kongresser via konceptet Team100%

PROGRAMME

Onsdag 17. januar 2018
10.00 - 11.30 DDS symposium: 

Opdatering i klinisk venerologi

Baggrunden for symposiet er, at vi de seneste år  
har set en bekymrende stigning i antallet af personer 
smittet med en seksuelt overført infektion. F.eks. blev 
der i 2016 i Danmark rapporteret 3.478 tilfælde af 
gonorré mod blot 492 i 2011. Samtidig med at antallet  
af tilfælde stiger, advarer WHO om, at gonorré er ved  
at udvikle resistens mod cefalosporiner. Dette har med-
ført et stigende behov for venerologisk specialistviden.
Formålet med symposiet er derfor at give speciallæger 
i dermato-venerologi en klinisk opdatering i den 
nyeste udvikling inden for venerologisk epidemiologi, 
diagnostik og behandling.

10.00 - 10.05 Introduktion, Helle Kielberg Larsen

10.05 - 10.30 Venerologiske knopper, Kristian Kofoed

10.30 - 10.55 Venerologiske sår, Helle Kiellberg Larsen

10.55 - 11.20 Urethrit/cervicit mm., Kristian Kofoed

11.20 - 11.30 Opsamling og spørgsmål, Helle Kiellberg 
Larsen og Kristian Kofoed

12.00 - 12.05 Velkommen ved DDS formand 
Lone Skov

12.05 - 12.10 Velkommen ved 
Uddannelsesudvalgsformand 
Peter Andersen

12.15 - 13.15 Chair: Peter H. Andersen
Ditte Saunte
DDS Guidelines for HS

13.15 - 14.15 Chair: Peter H. Andersen
Merete Hædersdal
Opdateret DDS Guideline for behandling 
af NMSC

14.15 - 15.00   Pause og indkvartering

15.00 - 16.00 Ulrich Mrowietz, Prof., dr.med. Dept of 
Derm. University of Kiel, Germany
Off label use of biologicals and small 
molecules

16.00 - 16.30 Pause

16.30 – 17:30 Hans Lomholt
Acne Update

17.30 – 18.30 Percy Lehmann, Prof., dr. med. Dept. of 
Derm. University of Wuppertal
Rosacea Update

18.30 - 20.30 Middag

20.30 – 21.00 Chair: Peter H. Andersen
DDS formanden har ordet

21.00 – 21.30 DDO formand har ordet

Fredag 19. januar 2018

09.00 - 10.00 Chair: Tine Vestergaard
Sarah Walsh, King’s College Hospital, 
London, UK
Lægemiddelreaktioner

10.00 - 10.30 Pause

10.30 – 11.30 Chair: Lene Hedelund
Merete Hædersdal 
Lasere og laserbehandlinger. En update

11.30 – 12.00 Pause med sandwich i udstillingsområdet

12:00 – 12.45 Chair: Peter H. Andersen
Åse Grønborg Sørensen, 
Sundhedsstyrelsen 
FMK. Korrekt brug i speciallægepraksis

12.45 - 13:30 Klaus E. Andersen
Strategi for undersøgelse for type 4 
allergi

Kursusafslutning og god hjemrejse

Torsdag 18.  januar 2018

8.30 - 9.30 Chair: Tine Vestergaard
Professor Roderick J. Hay, London, 
United Kingdom
Tropedermatologi

09.30 – 10.30                        Erik Obitz
Fillers og Botox, en update

10.30 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Chair: Lene Hedelund
Stine Wiegell
Lysforværrede dermatoser 

12.00 - 14.00 Frokost

14.00 - 15.00 Chair: Anette Bygum
Dr. Ramon Grimalt, International 
University of Catalonia, Barcelona, Spain
Pædiatrisk dermatologi

15.00 - 16.00 Anette Bygum
Pædiatriske cases

16.00 - 16.30 Pause

16.30 - 17.30 Chair: Anette Bygum
Per Fink, Forskningsklinikken for 
Funktionelle Lidelser, 
Aarhus Universitetshospital
Funktionelle lidelser. Gennemgang af 
cases fra OUH og praksis

19.00 Festmiddag



MØD VIRKSOMHEDERNE

Janssen
Bregnerødvej 133
DK-3460 Birkerød
Tlf: +45 4594 8282

Kontakt: Susanne Thinggaard
Tlf: +45 2999 8313
sthigga@its.jnj.com
www.janssen.com/denmark/

Janssen har en lang tradition inden for forskning og udvikling af lægemid-
ler. Vigtige behandlingsområder er immunologi, kræft, infektionssygdomme 
samt sygdomme i centralnervesystemet. Vores Credo er det ledende prin-
cip. Vi er først og fremmest ansvarlige over for patienter, læger, sygeplejer-
sker og alle andre, som bruger vores produkter. Vores ultimative mål er at 
hjælpe mennesker til at leve et længere og sundere liv.

Decubal
Vandtårnsvej 83 A
DK-2860 Søborg

Kontakt: Pernille Øhrstrøm 
pernille.Ohrstrom@actavis.com 
Tlf: +45 7222 3000
Mob: +45 4498 5511
www.decubal.dk

Decubal har i over 40 år udviklet hudplejeprodukter til den sarte, nordiske 
hud. Indholdet i Decubal er et resultat af bevidste valg.
Decubal indeholder ikke stoffer som kan give allergi eller er mistænkt for 
at kunne skade kroppen. I Decubal’s produktserie er der udvalgt sikre 
ingredienser som beskytter, fugter, plejer og reparerer huden.
Just that - Nothing else.

La Roche-Posay
Havneholmen 25
DK-1561 København V

Kontakt: Line Bentsen
Tlf: +45 3016 6287
line.bentsen@loreal.com
www.laroche-posay.dk

La Roche-Posay. Et bedre liv for sensitiv hud. Din patient er vores  
prioritet: Med mere end 30 års samarbejde med dermatologer i hele 
verden arbejder vi på at udvikle produkter indenfor hudpleje der opfylder 
din patients behov og krav. Med klinisk bevist effektivitet og publicerede 
studier kan vi sikre optimal tolerance og sikkerhed selv til de mest  
sensitive hudtyper. Fokus på dermatologisk udvikling: La Roche-Posay 
Fonden støtter dermatologisk forskning for at bidrage til medicinsk  
udvikling samt en bedre fremtid for patienten.

Clinique
Delta Park 37
DK-2665 Vallensbæk Strand

Kontakt: Jeanette Ratzke
Tlf: +45 3639 4400
Mob:+45 2425 6409
jratzke@dk.clinique.com

Clinique er udviklet af hudlæger, allergitestet og 100 % uparfumeret. Alle 
produkter, lige fra hudpleje til makeup kan skræddersyes til alle hudtyper 
og alle behov for at sikre hudens sundhed. Clinique har desuden speciali-
seret sig i skræddersyet hudpleje til eksempelvis rødme, pigmentering og 
uren hud samt et bredt sortiment af krops- og makeupprodukter. 

LEO Pharma 
Hyllie Stationsväg 42, Box 404
201 24 Malmö, Sweden
Tlf: +45 7022 4911

Kontakt: Anja Cecilie Verhaug
Mob: +47 9118 4807
aveno@leo-pharma.com 
www.leo-pharma.com

LEO Pharma is owned in full by the LEO Foundation and is totally inde-
pendent.
LEO mission: We help people achieve healthy skin.
LEO vision: We are the preferred dermatology care partner improving 
people’s live around the world.

Therapeutic focus area Dermatology: Psoriasis, Eczema, Actinic keratosis 
and non-melanom skin cancer, Acne & Skin infections.

Desitin Pharma A/S
Havnegade 55, st.tv.
DK-1058 København K

Tlf: +45 3373 0073
desitin@desitin.dk
www.desitin.dk

Desitin Pharma er et selvstændigt datterselskab af det tyske familieejede 
medicinalfirma Desitin Arzneimittel GmbH grundlagt i 1929. Det første 
produkt i virksomhedens historie var Desitin Salve som fortsat findes på 
mange markeder. Virksomheden er nu mest kendt inden for terapiom- 
rådet CNS med produkter til behandling af epilepsi og bevægeforstyr- 
relser, men i 2012 inkluderede Desitin Pharma Ameluz (5-ALA i en  
nanoemulsion), til PDT behandling af basalcellecarcinom, aktinisk  
keratose og field cancerization. Desitin Pharma bor i Havnegade i  
København og varetager markedsføringen i både Danmark og Sverige. 

MDerma
Europavej 10
DK-8990 Fårup

Kontakt: Søren Senholt
Tlf: +45 22 56 56 75
sgs@dermapharm.dk

MDerma er et nyt dansk brand inden for hudpleje. MDerma er udviklet af 
DermaPharm A/S og hudlæge, cand.scient., ph.d. Uffe Koppelhus.  
MDermas mission er at udbyde en komplet vifte af produkter til pleje  
af enhver hudtilstand. Produkterne er igennem de sidste fire år optimeret 
gennem talrige test på frivillige med forskellige hudtilstande og hudlidel-
ser. Vi har med stor succes skabt cremer, der både er effektive, nemme  
at smøre ud og rare på huden. MDerma er allergivenlige produkter dekla-
reret i samarbejde med Astma-Allergi Denmark og AllergyCertified.

Eli Lilly Danmark A/S
Lyskær 3E 2. tv,
DK-2730 Herlev

Tlf: +45 4526 6000
Fax: +45 4526 6001
denmark@lilly.com

Lilly er en af verdens største medicinalvirksomheder med cirka 40.000 
medarbejdere på verdensplan. Med hovedkvarter i Indianapolis, USA og  
det danske kontor i Herlev uden for København. Siden 1876 har Lilly udviklet 
medicinske produkter til at hjælpe folk med at leve et længere, sundere og 
mere aktivt liv. Vores receptpligtige medicin hjælper mennesker ramt af 
alvorlige sygdomme som kræft, diabetes, skizofreni og hjertesygdomme.
Vores medicin er et resultat af vores egen forskning og samarbejde med 
videnskabelige organisationer rundt omkring i verden.

MediLink A/S
Gammelmosevej 176A
DK-2800 Kgs. Lyngby

Kontaktperson: Niels Graversen 
Tlf: +45 70 22 30 15
nkg@medilink.dk
www.medilink.dk

MediLink A/S markedsfører, sælger og distribuerer receptpligtige læge-
midler i Europa inden for flere forskellige terapiområder. Derudover er 
MediLink skandinavisk forhandler af medicinsk udstyr til speciallægeprak-
sis. Vores produktportefølje indeholder blandt andet Hydrozid® til frysning 
af vorter og andre hudlæsioner samt Aethoxysklerol® til mikrosklerosering 
af karsprængninger. Desuden forhandler vi ADVATx® lasersystemer, der 
med deres unikke kombination af 589 nm gult og 1319 nm infrarødt laser-
lys tilbyder effektiv behandling af både vaskulære indikationer - såsom 
teleangiektasier og rosacea – og akne, ar, rynker m.m.

Galderma Nordic AB
Lars Bjørnsstræde 3
DK-1454 København K

Rikke Bjerre 
Tlf: +45 3337 7110 
Mob: +45 2127 0270
Rikke.bjerre@galderma.com
www.galdermanordic.com   

Created in 1981, Galderma is now present in over 100 countries with an 
extensive product portfolio of medical solutions to treat a range of derma-
tological conditions. The company partners with health care professionals 
around the world to meet the skin health needs of people throughout their 
lifetime. Galderma is a leader in research and development of scientifical-
ly-defined and medically-proven solutions for the skin, hair and nails.
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SANOFI GENZYME DENMARK
Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm
Tlf: +45 4516 7000

Kontakt: Rikke Nøhr 
Mobil: +45 6122 3441 
rikke.noehr@sanofi.com 

Sanofi Genzyme, afdelingen for specialiseret behandling hos Sanofi, har 
fokus på sjældne sygdomme, multipel sklerose, onkologi og immunologi. 
Vi hjælper mennesker med invaliderende og komplekse sygdomme, som 
ofte er vanskelige at diagnosticere og behandle. Vores tilgang bygger på 
vores erfaringer indenfor udvikling af højt specialiserede behandlinger 
samt ved at skabe relationer med sundhedsfaglige og patientnetværk. Vi 
er dedikerede til forskning og udvikling af nye behandlinger, der kan give 
håb til patienter og deres familier. Læs mere på www.sanofigenzyme.com. 
GZDK.DUP.17.11.0200.

MediTech Scandinavia A/S
Smedegårdsparken 38
DK-4000 Roskilde

Kontakt: Jesper Andersen 
Tlf: +45 4636 3452
info@meditech-scandinavia.com
www.meditech-scandinavia.com

MediTech Scandinavia er Nordens førende leverandør af høj-teknologiske 
dermatologiske behandlingssystemer.   

Vores kernekompetence er inden for laser og lysbaserede løsninger.  
Vi håndplukker de bedste produkter og tilstræber at levere branchens 
bedste support inklusive uddannelse, klinisk og teknisk support.   

Ejer du ikke allerede et af vores systemer, kender du med sikkerhed flere 
der gør.   

SCANEX Medical Systems A/S
Venlighedsvej 6
DK-2970 Hørsholm
Tlf: +45 4576 6661
Fax: +45 4576 6697

Kontakt: Finn Otto Madsen
finnm@scanex.dk 
www.scanex.dk

Scanex Medical System A/S er Nordens største distributør af lasere og 
IPL systemer til hudlæger og dermatologiske klinikker. 
Nyhederne i år er:
• NORDLYS by Ellipse har fået ny fraxel 1550 laser
• Fotona Dynamis er hudlægernes schweizer kniv
• Zimmer Z Lipo kan fryse genstridigt fedt væk
• Candela PicoWay er den eneste picosekundlaser der har 3 bølgelængder
Besøg vores stand og få det nye Dermatologisk Produktprogram 2018 
med hjem.

Neutral
Unilever Danmark
Ørestads Boulevard. 73
DK-2300 København S
Tlf: +45 4328 4100

Kontakt: Lene Hornshøj
Tlf: +45 2916 6252
lhornshoj@gmail.com

Mindst 10% af den danske befolkning lider af kontaktallergi. Neutral’s 
mission er at minimere antallet af allergitilfælde. Derfor har Neutral i mere 
end 30 år sagt nej-tak til allergi ved dedikeret at arbejde for at udvikle 
milde og hudvenlige kvalitetsprodukter. Vi glæder os til at vise jer 2 nye 
produkter i Face Care serien, naturligvis uden parfume og andre stoffer 
der kan give allergi. Neutral er deklareret i samarbejde med Astma-Aller-
gi Danmark. Alle Neutral produkter er dermatologisk testet og de fleste 
bærer også Svanemærket. 

Scan-Med A/S
Dalgårdsvej 17
DK-8220 Brabrand
Tlf: +45 8610 6166

Kontakt: John Sørensen
Mob: +45 3051 4166
John@Scan-Med.dk
www.Scan-Med.dk

Scan-Med A/S leverer unikt medicoteknisk udstyr til brug i dermatologi 
og forskning i Skandinavien. Produktområderne dækker UV-lysbehand-
ling, PDT, dagslys PDT, laserbehandling, ultralydsskanning samt fotodiag-
nostisk udstyr. Nuværende brands tæller bl.a. FotoFinder®, Waldmann®, 
Asclepion©, SkinTrek®, P.L.E.A.S.E.®, handyscope® og tpm(taberna pro 
medicum).

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14, 3.
DK-2300 København

Rasmus Boye Kjellerup
Medical Advisor, MD, PhD, 
Dermatologist
Mob: +45 2811 6387
rasmus_boye.kjellerup 
@novartis.com 
www.novartis.com

Novartis forsker i, udvikler og markedsfører originale og generiske  
lægemidler. Virksomheden har fokus på forskning og udvikling af nye  
behandlinger inden for bl.a. kræft, hjerte- karsygdomme, gigt, neuro-
medicin, allergi, luftvejs- og øjensygdomme samt hudlidelser, herunder 
psoriasis og urticaria (nældefeber).

SkinCeuticals
Havneholmen 25
DK-1561 København V

Tlf: +45 3016 6324
Kontakt: Emmi Willumsen
emmi.willumsen@loreal.com
www.skinceuticals.com

SkinCeuticals is award winning, advanced skincare backed by science. 
Our mission is to maintain and improve skin health through three funda-
mental elements: preventing future damage, protecting healthy skin and 
correcting previous damage. All SkinCeuticals products are built around 
clinical procedures to enhance the results of the procedures, minimize 
patient downtime and maximize patient benefits.

Philips Light & Health
High Tech Campus 5 P-023 , 5656 
AE, NL - Eindhoven
The Netherlands

Kontakt: Kirsten Lange Røddik
Mob: +45 2677 8785
kirsten.roeddik@philips.com
www.philips.com

Headquartered in the Netherlands, Royal Philips is a diversified health 
and well-being company, focused on improving people’s lives through 
meaningful innovation in the areas of Healthcare, Consumer Lifestyle and 
Lighting. The specialized branch Philips Light & Health develops medical 
devices in which light and health come together and that are tailored to 
patients’ needs. The innovative solutions are based on clinical evidence and 
supported by Healthcare Professionals. In the area of dermatology the UV-
free wearable blue LED light phototherapy device Philips BlueControl for 
the treatment of psoriasis was launched in Denmark in December 2015.

Vichy
Havneholmen 25
DK-1561 København V

Kontakt: Line Bentsen
Line.Bentsen@loreal.com
Tlf: +45 3016 6287
www.vichy.dk

Effektivitet med respekt for huden: Forskning er kernen iVichy’s hudple-
jeserie. Alle Vichy’s hudplejeprodukter er udviklet på basis af flere års 
videnskabelig forskning. Vichy samarbejder med anerkendte forskere 
og dermatologer fra hele verden, og efterstræber at dokumentere og 
demonstrere produkternes effektivitet og sikkerhed. Formuleret til sensitiv 
hud.

Pierre Fabre Pharma Norden
Mileparken 20E
DK-2740 Skovlunde

Kontakt: Ida Taisbak
Tlf: +45 8893 9700
www.pierre-fabre.dk

Pierre Fabre er den 2. største private farmaceutiske virksomhed i Frankrig 
og det 2. største dermokosmetiske laboratorie i verden. Virksomheden  
beskæftiger 13.000 medarbejdere over hele verden og er repræsenteret i 
130 lande. Pierre Fabre dækker alle aspekter af sundhedsydelser, fra recep-
tpligtig medicin og OTC til dermokosmetik og consumer healthcare. I 2016 
afsatte virksomheden næsten 180 millioner Euro til R&D relateret til onkolo-
gi, dermatologi, det centrale nervesystem, sundhed og dermokosmetik.
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