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April 2019 

Årsberetning, Dansk Dermatologisk Selskab, 2018-2019 
 
Formandsberetning 
Dansk Dermatologisk Selskab har i alt 344 medlemmer og heraf 334 stemmeberettigede medlemmer.  
Den siddende bestyrelse er:  

• Lars Iversen, professor, overlæge, dr. med, formand. Valgt 2017. 
• Jakob Torp Madsen, speciallæge, ph.d., næstformand. Valgt 2017. 
• Diljit Kaur Knudsen, 1. reservelæge, ph.d., kasserer. Valgt 2018. 
• Marianne Hald, overlæge, ph.d., webmaster. Valgt 2015, genvalgt 2017. 
• Anne Toftegaard Funding, speciallæge, ph.d., sekretær. Valgt 2015, genvalgt 2017. 
• Lone Skov, professor, overlæge, dr. med. Afgående formand. Valgt 2015.  

 
Bestyrelsens aktiviteter 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, telefonkonferencer og 
talrige e-mail diskussioner.  
Bestyrelsen har været i dialog med Dansk Selskab for Allergologi mhp. at optimere den dermatologiske del 
af uddannelsesprogrammet for fagområdet allergologi. Dette arbejde videreføres i det kommende år. 
Således er DDS indkaldt, som høringspart i forbindelse med et arbejde i den tværregionale Allergi Task 
Force II omhandlende uddannelse og kompetenceopbygning indenfor allergi. Arbejdet foregår i regi af 
Danske Regioner. 
Selskabet har også arbejdet på at implementere den nye databeskyttelsesforordnings artikel 14. Resultatet 
fremgår af DDS’ hjemmeside, hvortil der henvises. 
Endelig har bestyrelsen besvaret talrige henvendelser fra offentlige myndigheder, internationale 
organisationer, lægemiddelindustrien og enkelte patientforeninger.  
 
 
Hjemmesiden www.dds.nu 
Hjemmesiden har i det forløbne år fungeret godt.  
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 indmeldte.  
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Organisatorisk 
2018 blev året, hvor vi påbegyndte det nye rotationsprincip, hvor forårs- og efterårs-mødet roterer mellem 
fem afdelinger. Således blev forårsmødet og generalforsamling afholdt i Roskilde, og efterårsmødet og 
årsfesten blev afholdt i Odense.  
Vi forsøger hele tiden at have møderne planlagt 2 år frem i tiden, og datoerne kan ses af kalenderen på 
www.dds.nu 
 
 
Årsfesten  
Årsfesten 2018 blev holdt på restaurant First Hotel Grand i Odense. Jakob Torp Madsen, som næstformand, 
var sammen med kasserer Diljit Kaur Knudsen ansvarlige for årsfesten, der blev holdt i fin stil.  
Næste årsfest vil blive afholdt i efteråret 2019 i Aarhus.  
 
 
Efteruddannelseskursus 
Efteruddannelseskursus blev som vanligt holdt på hotel Munkebjerg og havde som de tidligere år et meget 
højt deltagerantal. Programmet var sammensat af efteruddannelsesudvalget og blev meget vel modtaget af 
deltagerne. Som noget nyt var der efter ønske fra DDS’ bestyrelse i programmet afsat 1 time til 
Patientforeningerne, så de fik mulighed for at komme med korte oplæg. Astma Allergi Danmark, 
Psoriasisforeningen, HAE Scandinavia og Patientforeningen HS Danmark deltog og kom alle med gode 
oplæg. 
 
 
Samarbejde mellem DDS, DDO og FYD 
Bestyrelsen har som vanligt holdt årlige møder med bestyrelserne i DDO og FYD i forbindelse med 
Munkebjerg Efteruddannelseskursus. I forbindelse med mødet på hotel Munkebjerg blev der også afholdt 
et møde med efteruddannelsesudvalget.  
 
 
Hæderspriser og Legater 
Dansk Dermatologisk Selskabs æreslegat 2018 gik til speciallæge Peter H. Andersen og blev uddelt ved 
årsfesten. 
 
 
Økonomi 
DDS har fortsat en solid økonomi og 2018 har været uden de store udsving. 
 
 
Vedrørende guidelines 
I 2018/19 blev følgende nye eller reviderede guidelines godkendt og lagt på hjemmesiden www.dds.nu: 

- Birt Hogg Dubé (i samarbejde med Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Genetisk Selskab, Dansk 
Urologisk Selskab og DDS) 

- Atopisk dermatitis.  
- Non-melanom hudkræft 
- Kutane melanocytære nævi og kutant malignt melanom (MM) 
 

Alle godkendte guidelines har været i høring på hjemmesiden forud for godkendelsen. 
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Arbejdet med at revidere og udfærdige nye guidelines vil fortsætte i det kommende år. I begyndelsen af 
2019 er der således nedsat arbejdsgrupper mhp. at udfærdige guidelines for udredning og behandling af 
bulløse hudsygdomme og ulcus cruris. 
Endelig har bestyrelsen besluttet i 2019 at støtte European Dermatology Forum (EDF) med 5000 € som led i 
deres bestræbelser på at lave europæiske guidelines for en række dermatologiske sygdomme. Bestyrelsen 
anser det for værende vigtigt for et lille land som Danmark, at der eksisterer europæiske guidelines, som 
DDS kan adaptere eller tilpasse til danske forhold. 

 
Vedrørende instrukser for systemiske lægemidler 
I 2018/19 blev følgende nye instrukser godkendt og lagt på hjemmesiden www.dds.nu: 

- Methotrexat 
- Azathioprin 
- Isotretinoin 

 

Alle godkendte instrukser har været i høring på hjemmesiden forud for godkendelsen. 
Der pågår fortsat arbejde med henblik på at udfærdige instrukser for prednisolon og hydroxychloroquin. 
I 2019 forventes det, at der nedsættes grupper mhp. at udfærdige instrukser for acitretin, dapson og 
ciclosporin. 
 
 
Vedrørende pjecer 
Pjeceudvalget har i samarbejde med bestyrelsen arbejdet på at opdatere selskabets 
patientinformationspjecer. Følgende 9 pjecer er revideret og vil snarest være at finde på www.dds.nu 
Atopisk eksem, Dapson, Håndeksem, Lysbehandling, Nældefeber, Pletskaldethed, Psoriasis, Skæleksem og 
Vorter. 
Dette arbejde vil fortsætte i det kommende år. 
 
 
Nye udvalg 
I 2019 blev der nedsat et æstetisk udvalg. Målet med udvalget er, at der skal udfærdiges guidelines for 
håndtering af komplikationer til dermatologiske kosmetiske behandlinger. Endvidere ønskes det, at 
udvalget i samarbejde med pjeceudvalget udarbejder patient-informationer til behandlingerne. 
 
 
Repræsentanter for internationale og nationale udvalg og grupper  
For Nordic Dermatologi Association (NDA) er Gregor Jemec og Tove Agner danske repræsentanter. 
Desuden er det besluttet, at DDS formanden deltager i NDA bestyrelsen for at sikre optimal kommunikation 
mellem DDS bestyrelsen og NDA, da Danmark i 2022 skal være vært for Nordisk Kongres. Det har betydet, 
at Nathalie Dufour er udtrådt af NDA bestyrelsen og i stedet indgår som suppleant med mulighed for at 
deltage i møderne, hvis en af de udpegede medlemmer ikke kan deltage i NDA bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen takker Nathalie for det store arbejde i NDA’s bestyrelse.  
DDS repræsentanter i UEMS er Monica Gniadecka og Ulrikke Lei.  
Tine Vestergaard og Marianne Hald er medlemmer af Dansk Melanom gruppe.  
Lars Erik Bryld og Uffe Koppelhus er repræsentanter for Dansk Dermatologisk Selskab i Rationel 
Farmakoterapi.  
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Nordisk Kongres 2022 
Dermatologisk afdeling i Roskilde er af NDA udpeget som vært for Nordisk Kongres i 2022. 
 
 
Strategisk arbejde vedrørende malignt melanom 
Vi har siden 2016 samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om kampagner for at øge 
opmærksomheden på modermærkekræft. Pga. manglende finansiering er det usikkert om dette 
samarbejde kan fortsætte i de kommende år. DDS har deltaget med faglig sparring til kampagnerne. 
Sundhedsstyrelsen har etableret en arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af ”Pakkeforløb for 
modermærkekræft”. I denne deltager Henrik Sølvsten som repræsentant fra DDS og Marianne Hald som 
dermatologisk repræsentant for Dansk Melanom Gruppe. 
 
 
Uddannelse af dermatologer 
Ulrikke Lei er den 1. april 2019 udpeget som ny formand for uddannelsesudvalget, hvor hun afløser 
Christian Vestergaard. Christian Vestergaard har ydet en stor indsats som formand for udvalget, og 
bestyrelsen vil gerne takke ham for dette arbejde. Målbeskrivelsen i dermato-venerologi er fra 2015 og har 
vist sig at være meget omfattende. Uddannelsesudvalget sammen med DDS’ bestyrelse har igangsat en 
revision af målbeskrivelsen. Ulrikke Lei er formand for denne gruppe. 
Med initiativ fra bestyrelsen og i samarbejde med uddannelsesudvalget har der i 2018 været afholdt en 
temadag om uddannelse specielt med fokus på vores specialespecifikke kurser. Planen er, at kurserne 
gennemgås grundigt og opdateres i et udvalg under Uddannelsesudvalget. Dette arbejde forventes at starte 
i løbet af 2019. 
 
 
Ændring af DDS’ logo 
I logoet for Dansk Dermatologisk Selskab har der længe stået ”stiftet 1899”. Imidlertid blev 25 års jubilæet 
afholdt i 1923 og 100 års jubilæet blev afholdt i 1998. I en gennemgang af selskabets historie fremgår det 
også, at selskabet er stiftet 9. december 1898 ved et møde i medicinsk selskabs lokaler. Selskabets første 
møde blev afholdt 4. januar 1999 hvor den første bestyrelse konstituerede sig. Da selskabet således er 
stiftet i 1898, har bestyrelsen i år ændret logoet, så der nu står ”stiftet 1898”. 
 
 
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 målbeskrivelsen og de specialespecifikke kurser 
• Indgå i fællesmøder med Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi og Dansk Selskab for 

Klinisk Onkologi omkring behandling af non-melanom hudkræft  
• Det er planen at nedsætte et dermato-kirurgisk udvalg under DDS mhp. at styrke det kirurgiske 

område indenfor specialet. Dette skal ske i form af uddannelse, kliniske retningslinier o.lign. 

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til de mange medlemmer, som i årets løb har deltaget i forskellige 
arbejdsgrupper eller på anden vis har bidraget til selskabets aktivitet. Dette arbejde er noget alle profiterer 
af, og arbejdet er af utrolig stor vigtighed for specialets forsatte placering i det danske sundhedssystem. 
Bestyrelsen vil derfor også gerne opfordre alle både yngre og ældre medlemmer til at deltage i arbejdet og 
ligeledes bakke op om selskabets møder.  
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Der skal også rettes en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde i årets løb. En helt 
særlig stor tak skal dog rettes til afgående formand Lone Skov, sekretær Anne Funding og web-ansvarlig 
Marianne Hald som alle nu træder ud af bestyrelsen.  
 
 
 
 
Aarhus, april 2019 
 
Lars Iversen 
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: Gabrielle Vinding 
og Louise Idorn (YL repræsentanter), Mette Sommerlund (Århus Universitetshospital), Uffe Koppelhus 
(Århus Universitetshospital), Sanne Fast (speciallægepraksis), Ulrikke Lei (Gentofte Hospital), Mette 
Mogensen (Bispebjerg Hospital), Rikke Elkjær Andersen (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 seneste år afholdt 3 møder, hvor igangværende interessefelter og forskningsprojekter er 
diskuteret, bl.a. Darier, EB, EPP og arveligt lymfødem.  
Gruppen har besluttet at medtage udfordrende/lærerige cases til møderne. Der er planlagt udarbejdelse af 
korte ”fact-sheets” (~1 A4 side) for udvalgte genodermatoser, primært NF1. 
Gruppen har etableret en vidensbank med nationale og internationale instrukser/artikler om 
genodermatoser. Februar 2018 udkom en fælles guideline for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk 
Genetisk Selskab, Dansk Urologisk Selskab og Dansk Dermatologisk Selskab omhandlende Birt Hogg Dubé 
syndrom.  
Der er på OUH oprettet et Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme: CAKS, hvor der også vil blive 
udarbejdet patientforløbsprogrammer, som vil være tilgængelige på Centrets hjemmeside. Disse 
forløbsprogrammer vil blive drøftet i gruppen og kan anvendes nationalt. For nuværende varetages 
følgende genodermatoser i CAKS-regi: Birt Hogg Dubé, incontinentia pigmenti, NF1 og pseudoxanthoma 
elasticum. 
Den juridiske samarbejdsaftale omkring Dansk Database for Genodermatoser (DDG) blev underskrevet af 
samtlige afdelinger sensommeren 2018 og 25.02.2019 er alle afdelinger blevet orienteret om, at DDG er 
klar til drift. Man logger ind via www.raredis.eu.   
 
 
Uddannelsesudvalg 
Ved Christian Vestergaard 
 
I 2017 har uddannelsesudvalget taget hul diskussionen om en opdatering af de speciale specifikke kurser. I 
februar blev der afholdt et møde hvor kurserne blev gennemgået og hvor det blev diskuteret hvilke 
muligheder der kunne være for at opdatere kurserne både i indhold og form. Som kurserne er i dag er der 
enkelte steder overlap, og det kan også diskuteres om kurserne kan tage nye former for undervisning ind 
f.eks. flipped classroom, masterclass etc. Arbejdet vil fortsætte i det kommende år. 
Der har været afhold 5 specialespecifikke kurser, og der skal lyde en stor tak til delkursuslederne for det 
store arbejde der bliver gjort med at tilrettelægge kurserne lige som der skal lyde en stor tak til 
underviserne på disse kurser. Igen har der været nedskæringer i budgetterne til disse kurser, og 
uddannelsesudvalget har problematiseret dette overfor sundhedsstyrelsen idet, det i år har været svært 
blot at få det samme budget som regnskaber i 2017, hvor den samme kursusrække blev afholdt, lød på. Det 
er et stort problem, og det gør det ekstravigtigt at de budgetposter, der bliver ansøgt om også bliver 
maximalt udnyttet. Det ansøgte beløb pr år ligger i gennemsnit på ca. 400.000 kr, hvilket er et af de laveste 
beløb for de forskellige specialer. 
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Der har været afholdt 2 runder med ansøgninger til H-stillinger, og overordnet set er der mestendels 
tilfredshed blandt ansøgerne med formen. Der er kritiske røster, og uddannelsesudvalget gennemgår alle 
kommentarer og forsøger så vidt det er muligt at imødekomme forslag til forbedringer. 
Slutteligt vil uddannelsesudvalget pr 1.april få ny formand, Overlæge ph.d. Ulrikke Lei fra Gentofte  
 
 
Hidrosadenitis udvalget 
Ved Ditte Marie L. Saunte 
 
Udvalget består af følgende: 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)). 
 ‘Guidelines vedr. behandling af hidrosadenitis suppurativa’ blev gennemgået 18. januar 2018 på 
Munkebjerg. Patientvejledning og DDS guideline er tilgængelig på DDS’s hjemmeside. 
 
 
Solgruppen 
Ved Hans Chr. Wulf 
 
Solgruppen har i det forløbne år afholdt 2 møder. Der har været arbejdet med opdatering af solrådene, 
som en løbende proces. Disse kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside 
http://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/sol 
Der har specielt været nye forslag til ”korrekt” brug af solcremer og den historiske udvikling, se følgende 
publikationer: 
Long-term Trend in Sunscreen Use among Beachgoers in Denmark. 
Heerfordt IM, Philipsen PA, Larsen BØ, Wulf HC. 
Acta Derm Venereol. 2017 Nov 15;97(10):1202-1205. doi: 10.2340/00015555-2772. 
Sunscreen use optimized by two consecutive applications. 
Heerfordt IM, Torsnes LR, Philipsen PA, Wulf HC. 
PLoS One. 2018 Mar 28;13(3):e0193916. doi: 10.1371/journal.pone.0193916. eCollection 2018. 
 
 
Pjeceudvalget 
Ved Rikke Bech 
 
Udvalget består af følgende; Overlæge Michael Heidenheim (Dermatologisk Afdeling, Roskilde), 1. 
reservelæge Anne Birgitte Nørremark Simonsen (Dermatologisk Afdeling, Gentofte), Speciallæge i dermato-
venerologi Lina Zeraig, Speciallæge i dermato-venerologi Rikke Elkjær Andersen.  
Formand for Pjeceudvalget;  Afdelingslæge Rikke Bech (Klinik for Hud og Kønssygdomme, Aarhus 
Universitets Hospital) 
Udvalget har revideret 7 pjecer i 2019, og disse pjecer vil snart være tilgængelige på DDS´ hjemmeside. 
Pjeceudvalget fortsætter arbejdet med at revidere de øvrige pjecer på DDS´ hjemmeside.  
Reviderede pjecer: Hudlægen informerer om atopisk eksem, Hudlægen informerer om Dapson, Hudlægen 
informerer om håndeksem, Hudlægen informerer om lysbehandling, Hudlægen informerer om nældefeber, 
Hudlægen informerer om pletskaldethed, Hudlægen informerer om skæleksem, Hudlægen informerer om 
vorter, Hudlægen informerer om psoriasis. 
 
 



8 
 

 
Efteruddannelsesudvalget 
Ved Peter H Andersen 
 
Vi afholdt et planlægningsmøde i foråret 2018 og løbende tilrettet programmet – især pr mail. Skitsen for 
efteruddannelsesmødet 2019 blev lagt ud fra ønsker fra medlemmerne og bestyrelsen i DDS. Derudover 
har vi ønsket at medtage emner som ikke har været på programmet i et par år eller emner, hvor der er 
kommet nye behandlinger. Som noget nyt havde patientforeninger en serie korte indlæg. 
Efter koordinering med DDSs bestyrelse blev foredragsholderne inviteret og et foreløbigt program blev 
offentliggjort på DDS.nu efteråret 2018. Da alle foredragsholdere havde bekræftet deres deltagelse blev 
endelige program lagt på hjemmesiden. Der var som tidligere stor opbakning til mødet med et fuldt booket 
Munkebjerg og flere af vores Skandinaviske kollegaer var på venteliste. Der var glædeligt at der også i år var 
bred opbakning fra hospitalsafdelingerne 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, ÅUH, Anette 
Bygum OUH, Henrik Sølvsten, Ålborg og fra YD Simon Fage. I planlægninger af 2020 programmet er 
udvalget udvidet med afgående DDS formand Lone Skov og YD medlemmet udtræder. 
 
 
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.  
Der er enighed om, at anbefalinger vedr. vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser/IPL behandling er 
velfungerende, både med hensyn til afgrænsning og ledsagende billedmateriale. Materialet anvendes på 
hospitalsafdelingerne ved visitation af patienter til laserbehandling. Der er ikke foretaget aktuelle 
ændringer. Vejledningen er tilgængelig på DDS’s hjemmeside. 
 
 
NMSC-udvalget 
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 
Status: 
På baggrund af to høringsrunder med implementering af høringssvar fra DDS medlemmer, er guidelines for 
både BCC og SCC nu godkendte. Begge guidelines er tilgængelige på DDS hjemmeside. 
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Venereaudvalget 
Ved Helle Kielberg Larsen 
 
Medlemmer: Helle Kiellberg Larsen (formand), Kristian Kofoed, Uffe Koppelhus, Hans Bredsted Lomholt,  
Tine Vestergaard (der repræsenteres af Lina Ziraiq under Tina Vestergaards forskningsorlov) 
Ingen møder i det forgangne år, men enkelte mailkorrespondancer. 
DDS var repræsenteret ved et medlem fra Venereaudvalget i Sundhedsstyrelsens følgegruppe i 
udarbejdelsen af MTV rapport vedrørende HPV vaccination af drenge, ved 2 heldagsmøder henh. 4/9 og 
28/11-2018, og udfærdigelse af afsnit om kondylomer. 
MTV rapporten blev sendt til høring i diverse kliniske selskaber etc. den 5/2-2019, og den endelige rapport 
og Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger forventes offentliggjort maj i år. 
Sundhedsministeren udmeldte før færdiggørelsen af MTV rapporten, at HPV vaccination af drenge i 12 års 
alderen ville komme på Finanslovsforslaget, der som bekendt blev vedtaget, så alle drenge, der fylder 12 
efter 1/7 i år, vil blive tilbudt vaccinen. Det var dog vigtigt, at arbejdet med rapporten fortsatte, så der 
forligger en saglig vurdering. 
 
 
Psoriasisudvalget  
Ved Lone Skov  
  
Gruppen har holdt et enkelt møde og flere telefonmøder. Gruppen har lavet en opdatering af 
”Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling”. Denne 
guideline er aktuelt i høring.  Der er desuden svaret på en enkelt høring fra SST og flere mails fra 
medlemmer og firmaer. 
 
 
Udvalget for Atopisk eksem 
Ved Mette Deleuran. 
 
En opdatering af guideline vedrørende AD har været i høring blandt selskabets medlemmer og nu er 
indsendt til DDS i færdig form. 
Forfatterrækken fremgår af dokumentet. 
 
 
Udvalg vedr. undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære nævi og kutant malignt 
melanom. 
Ved Susanne Vissing. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen beretning fra dette udvalg 
 
 
Æstetiske udvalg. 
Ved Lene Hedelund. 
 
Medlemmer: Claus Zachariae, Katrine Karmisholt, Susanne Vissing, Erik Obitz, Peter Bjerring, 
Lene Hedelund. 
Der planlægges to årlige møde i udvalget. Et enkelt møde har været afholdt. Et nyt møde afholdes 26-4-19 i 
KBH. Aktuelle problemstillinger diskuteres løbende pr. mail.  
Kliniske retningslinjer til håndtering af komplikationer til udvalgte æstetiske behandlinger samt en række 
patientinformationer er under udarbejdelse.  
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Der arbejdes i udvalget på, at æstetisk dermatologi inddrages i hovedkursusrækken med fokus på 
håndtering af komplikationer.   
  
 


