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Juni 2020 

Årsberetning, Dansk Dermatologisk Selskab, 2019-2020 
 
Formandsberetning 
Dansk Dermatologisk Selskab har i alt 345 medlemmer og heraf 339 stemmeberettigede medlemmer.  
Den siddende bestyrelse er:  

• Lars Iversen, professor, overlæge, dr. med., formand. Valgt 2017. 

• Hans Lomholt, speciallæge, dr. med., næstformand. Valgt 2019. 

• Diljit Kaur Knudsen, speciallæge, ph.d., kasserer. Valgt 2018. 

• Christina Skovbølling Haak, speciallæge, ph.d., webmaster. Valgt 2019. 

• Jakob Torp Madsen, speciallæge, ph.d., sekretær. Valgt 2017, genvalgt 2019. 

• Christian Vestergaard, overlæge, dr. med., ph.d., tilgående formand. Valgt 2019. 

 
På grund af SARS-CoV-2 pandemien og de deraf følgende restriktioner har bestyrelsen været nødsaget til 
at udskyde generalforsamlingen til juni måned i år.  
 
 
Bestyrelsens aktiviteter 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, telefonmøder og talrige e-
mail diskussioner.  
Bestyrelsen har været i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen vedr. placeringen af Mohs kirurgi i Danmark 
og er indkaldt til møde i Sundhedsstyrelsen engang i efteråret 2020. Der må derfor påregnes endnu en 
opdatering af ” Notat vedrørende Mohs kirurgi i Danmark” fra Sundhedsstyrelsen.  
Gennem det seneste år har bestyrelsen også diskuteret den fremtidige mødestruktur i DDS. Aktuelt 
afholdes der et møde om foråret og et om efteråret. Årsfesten er altid placeret i forbindelse med 
efterårsmødet. Desværre har der i perioder været vigende fremmøde til disse møder og til Årsfesten, 
hvorfor såvel antallet af møder som strukturen af disse har været diskuteret. Der er ikke truffet nogen 
beslutninger, og diskussionen vil også pågå i bestyrelsen i det kommende år. 
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.  

http://www.dds.nu/


2 
 

Det er vigtigt, at alle ved kontakt til bestyrelsen bruger mailadressen; kontakt.dds@gmail.com samt husker 
at opdatere deres aktuelle mailadresser. Foreningen bruger kun elektronisk mail, og nyhedsmails sendes til 
de mailadresser, der er indmeldte.  
 
 
Organisatorisk 

I 2019 blev forårsmødet og generalforsamling afholdt på Bispebjerg Hospital, og efterårsmødet blev afholdt 
på Aarhus Universitetshospital.  
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 2019 blev holdt på restaurant Varna i Aarhus. Hans Lomholt, som næstformand, var sammen 
med kasserer Diljit Kaur Knudsen ansvarlige for årsfesten, hvortil der var god opbakning.  
Næste årsfest vil blive afholdt i efteråret 2020 i Roskilde.  
 
 
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 rigtig godt modtaget 
af deltagerne. I 2019 var der modsat de foregående år ikke noget sponsoreret symposium onsdag 
formiddag forud for starten på efteruddannelseskurset. 
 
 
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. Samarbejdet med såvel DDO, FYD og efteruddannelsesudvalget 
har fungeret godt det seneste år. 
 
 
Hæderspriser og Legater 
Dansk Dermatologisk Selskabs æreslegat 2019 gik til speciallæge Anne Funding og blev uddelt ved årsfesten 
i Aarhus. 
 
 
Økonomi 
DDS har fortsat en solid økonomi og 2019/20 har været uden de store udsving. 
 
 
Dansk Dermatologisk Selskabs Forskningsfond 
Bestyrelsen har besluttet, at der fra selskabets forskningsfond i efteråret 2020 uddeles 125.000,- kr fordelt 
til et eller to forskningsprojekter. Ansøgningsfrist er 14. august 2020. Projekter med emner, der traditionelt 
har svært ved at opnå støtte, vil blive prioriteret. 
 
 
  

mailto:kontakt.dds@gmail.com
http://www.dds.nu/
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Vedrørende guidelines 
I 2019/20 blev en ny scabies guideline, en guideline for ulcus cruris og en guideline for håndtering af 
bivirkninger og komplikationer til filler- og botulinum toksin behandling godkendt og lagt på hjemmesiden 
www.dds.nu. Disse guidelines har alle været i høring på hjemmesiden forud for godkendelsen. 
Arbejdet med at revidere og udfærdige nye guidelines fortsætter i det kommende år. Således forventes en 
guideline for udredning og behandling af bulløse hudsygdomme snart at blive sendt i høring. 
Endelig har DDS udpeget danske repræsentanter til at deltage i arbejdet med at lave europæiske guidelines 
for behandling af psoriasis, urticaria og atopisk dermatitis. Bestyrelsen anser dette arbejde for vigtigt, og 
ønsker også at Danmark fremover er inddraget i arbejdet. 

 
Vedrørende instrukser for systemiske lægemidler 
I 2019/20 blev følgende nye instrukser godkendt og lagt på hjemmesiden www.dds.nu: 

- Prednisolon 

- Hydroxychloroquin 

- Acitretin 

Alle godkendte instrukser har været i høring på hjemmesiden forud for godkendelsen. 
Der pågår fortsat arbejde med henblik på at udfærdige instrukser for dapson og ciclosporin. 
 
 
Vedrørende pjecer 
På foranledning af DDO har vi på hjemmesiden etableret et arkiv, som indeholder ældre versioner af 
diverse pjecer. Dette kan være en hjælp, hvis man på et tidspunkt får behov for at dokumentere, hvilken 
information der blev givet til en patient for flere år siden. 
 
 
Nye udvalg 
I 2019 blev der nedsat et dermatokirurgisk udvalg. Målet med udvalget er at styrke og udvikle de dermato-
kirurgiske kompetencer indenfor dermatologien i Danmark ved bl.a. at introducere og etablere formaliseret 
dermato-kirurgisk efteruddannelse af dermatologiske speciallæger. Desuden skal udvalget rådgive DDS, 
herunder også øvrige underudvalg i DDS, i sager, der falder ind under det dermato-kirurgiske subspeciale. 
 
 
Repræsentanter for internationale og nationale udvalg og grupper  
I Nordic Dermatology Association (NDA) er Gregor Jemec, Tove Agner og den siddende formand for DDS de 
danske repræsentanter. Desuden er Nathalie Dufour dansk suppleant med mulighed for at deltage i 
møderne.  
DDS repræsentanter i UEMS er Monica Gniadecka og Ulrikke Lei.  
Marie Nørgaard Bjørn, Henrik Lorentzen, Tine Vestergaard, Kati Kainu, Katrine Karmisholt, Susanne 
Fabricius og Henrik Sølvsten er medlemmer af Dermatologiudvalget under Dansk Melanom gruppe.  
Lars Erik Bryld og Uffe Koppelhus har været repræsentanter for DDS i Rationel Farmakoterapi. 1. januar 
2020 er Uffe Koppelhus er stoppet som repræsentant for DDS, da han er påbegyndt nyt arbejde i 
lægemiddelindustrien. Bestyrelsen vil gerne takke Uffe for at have repræsenteret DDS i dette arbejde 
gennem mange år.  
 
 
 
  

http://www.dds.nu/
http://www.dds.nu/


4 
 

Interne revisorer 
I de seneste år har Anne Danielsen og Ane Ahm Pedersen fungeret som interne revisorer. Ane Ahm 
Pedersen er på valg i 2020 og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen vil derfor gerne takke Ane for arbejdet som 
intern revisor. 
 
 
Nordisk Kongres 2022 
Næste Nordisk Kongres afholdes i København i foråret 2022. Datoen er endnu ikke fastlagt. Bestyrelsen har 
besluttet, at Nordisk Kongres i 2022 udgør forårsmødet i DDS, og generalforsamlingen vil blive placeret i 
tilknytning til kongressen. Den samme beslutning er truffet af det svenske og det norske selskab. Vi håber 
på meget stor opbakning til mødet. 
 
 
Strategisk arbejde vedrørende malignt melanom 
Vi har siden 2016 samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om kampagner for at øge 
opmærksomheden på modermærkekræft. I 2019 har Kræftens Bekæmpelse haft udfordringer med at finde 
finansiering til kampagnen. Det lykkedes dog til sidst og samarbejdet og kampagnerne fortsætter. 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, Susanne Vissing som 
repræsentant for DDO og Marianne Hald som dermatologisk repræsentant for Dansk Melanom Gruppe. 
 
 
Uddannelse af dermatologer 
På foranledning af DDS’ bestyrelse og i samarbejde med uddannelsesudvalget er der i det forløbne år 
foretaget en revision af målbeskrivelsen. Der har således været afholdt et èn-dags møde med 
repræsentanter for de enkelte delkurser, FYD, uddannelsesansvarlige overlæger, post-graduate kliniske 
lektorer og andre interessenter, hvor de nuværende kurser bl.a. er gennemgået. Formålet med revisionen 
har ikke været, at ændre kurserne fundamentalt, men i stedet sikre, at der løbende sker en opdatering, 
således nye områder indenfor specialet er repræsenteret i hoveduddannelseskurserne. Desuden har det 
også været vigtigt at gennemgå indholdet af de enkelte kurser for at sikre, at der ikke er overlap. 
Forslaget til nye hoveduddannelseskurser har været i høring og er nu vedtaget. Der er sket flere justeringer, 
og som noget nyt indføres nu en enkelt kursusdag for introduktionslægerne. Dette er begrundet med, at 
det er ønskeligt at inddrage introlæger mere og tidligere i faget for derved også at højne kvaliteten. 
 
 
Inspektorer 
Hanne Fogh, som gennem mange år har været udpeget af DDS som inspektor, har ønsket at fratræde dette 
hverv. Bestyrelsen vil gerne takke Hanne for det store arbejde gennem de sidste mange år. Som ny 
inspektor er udpeget Berit Carlsen.  
 
 
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. 

• Sammen med uddannelsesudvalget vil vi implementere de opdaterede hoveduddannelseskurser, så 

disse gælder fra 2021. Herudover vil vi også udpege kursusledere for de enkelte kurser. Der er i 

øjeblikket opslag på DDS’ hjemmeside, hvor man kan indsende interessetilkendegivelse senest 1. 

august 2020, hvis man ønsker at være kursusleder for at af hoveduddannelseskurserne. 
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• Fortsætte fællesmøder med Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi og Dansk Selskab 

for Klinisk Onkologi omkring behandling af non-melanom hudkræft.  

• Fortsætte diskussionen om den fremtidige mødestruktur i Dansk Dermatologisk Selskab. 

• Forsøge at sikre en aftale med Sundhedsstyrelsen som gør, at Mohs kirurgi kan foregå i 

dermatologisk regi i Danmark. 

• Sammen med styregruppen for Nordisk Kongres 2022 i Danmark at fortsætte arbejde med at 

forberede kongressen. Styregruppen ledes af Gregor Jemec, som er præsident for kongressen. 

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.  
 
Der skal også rettes en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde i årets løb.  
 
 
 
 
Aarhus, juni 2020 
 
Lars Iversen 
Formand DDS 
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Beretninger fra udvalg under DDS 
 
Genodermatoseudvalget 
Ved Anette Bygum 
 
Udvalget har i årets løb ændret sammensætning og består aktuelt af følgende deltagere: Gabrielle Vinding 
(Sjællands Universitetshospital, Roskilde), Luise Idorn (Bispebjerg Hospital), Mette Sommerlund (Århus 
Universitetshospital), Kristine Pallesen (Århus Universitetshospital), Sanne Fast (speciallægepraksis), Ulrikke 
Lei (Gentofte Hospital), Mette Mogensen (Bispebjerg Hospital), Morten Schjørring Opstrup (Bispebjerg 
Hospital) 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 samt cases præsenteret og drøftet. Gruppen har etableret en vidensbank med nationale og 
internationale instrukser/artikler om genodermatoser.  
Der er foreløbig udarbejdet 8 Faktaark om udvalgte genodermatoser: Birt Hogg Dubé, Darier, Epidermolysis 
bullosa, Palmoplantar keratodermi, Hereditært angioødem, Ichthyosis, Neurofibromatosis Recklingshausen, 
Porfyri og Tuberøs sklerose.  
 
  
Uddannelsesudvalget 
Ved Ulrikke Lei 
 
Der har været afholdt møder i forbindelse med forårsmødet og efterårsmødet i 2019. I forbindelse med det 
aflyste forårsmøde i 2020, blev der afholdt virtuelt møde. Herudover kommunikerer vi per mail, ved behov. 
I DDS’ uddannelsesudvalg har vi det seneste år haft flere fokusområder: 
Målbeskrivelse: Arbejdet med revision af målbeskrivelsen for dermatologi blev igangsat i 2019. En 
arbejdsgruppe bestående af medlemmer af ansættelsesudvalget, ledende overlæger, praksistutorer, yngre 
dermatologer og PKL blev nedsat. Der har været indhentet bidrag fra afdelinger, yngre dermatologer, 
praksistutorer og DDS’ medlemmer. Arbejdsprocessen blev initieret ved 2 dages møde september 2019. 
Herefter har arbejdsgruppen korresponderet på mail, telefonmøder og møde ved Munkebjerg. En revideret 
målbeskrivelse er nu indsendt til Sundhedsstyrelsen til kommentarer og godkendelse. I specialeregi skal der 
godkendes specifikke kompetencevurderingsmetoder. Dette arbejde er fortsat undervejs. 
Dimensionering: Uddannelsesudvalget har givet DDS’ bestyrelse input til høringssvar. 
Ansættelsesprocedure: Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling foregår tildelingen på baggrund af 
ansøgning og CV foruden multiple mini interviews (MMI). MMI er kliniske stationer hvor ansøgerne stilles 
overfor kliniske problemstillinger. Afviklingen af ansættelsesproceduren og udformning af MMI drøftes 
løbende i udvalget. 
Næste generation: De uddannelseskoordinerende yngre læger inviteres med til møderne i udvalget. Dette 
er for at lette rekrutteringen til uddannelsesarbejdet. 
Der er desuden generelt drøftet forhold vedrørende uddannelse og mødeaktivitet relateret hertil. 
Senest er der drøftet forhold vedrørende uddannelses under covid-19 pandemien. Som følge af aflysning af 
generelle kurser og specialespecifikke kurser under covid-19 er 2 kurser flyttet til henholdsvis november 
2020 og forventeligt februar 2021. 
 
 
  



7 
 

Hidrosadenitis udvalget 
Ved Ditte Marie L. Saunte 
 
Beretning ikke modtaget 
 
 
Solgruppen 
Ved Hans Chr. Wulf 
 
Beretning ikke modtaget 
 
 
Pjeceudvalget 
Ved Rikke Bech 
 
Ingen aktiviteter i det sidste år. 
 
 
Efteruddannelsesudvalget 
Ved Peter H Andersen 
 
Siden sidste generalforsamling har udvalgets væsentligste opgave været at planlægge og afvikle det årlige 
efteruddannelseskursus på Munkebjerg som i år blev afholdt i år fra den 15. januar til og med den 17. 
januar. Op til kurset har planlægningen i al væsentlighed foregået på mail og der har ikke været afholdt 
fysiske møder. Kurset var særdeles velbesøgt og der var stor tilfredshed med mødet – både blandt 
deltagere og udstillere. Lone Skov har valgt at udtræde af udvalget og efterfølgende er suppleret med 
Mette Deleuran og Charles Kromann. Øvrige medlemmer fremgår af hjemmesiden. 
 
 
Medicinsk Laserbehandling 
Ved Merete Hædersdal 
 
Medlemmer:  
Annette Schuster, Hans Lomholt, Katrine Karmisholt, Lene Hedelund, Susanne Vissing og Merete Hædersdal 
(formand)  
 
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.  
 
Vejledning vedr. diagnose-specifikke anbefalinger om vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser-/IPL- 
behandling er tilgængelig på DDS’s hjemmeside. Materialet anvendes på hospitalsafdelingerne ved 
visitation af patienter til laserbehandling.  
Udvalget drøfter aktuelt håndtering af epilering i forbindelse med kønsskifte; en patientgruppe med 
stigende behov for laser/IPL epilering.  
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NMSC-udvalget 
Ved Merete Hædersdal 
 
Medlemmer:  
Merete Hædersdal, Bispebjerg Hospital (formand), Anna Lamberg, Speciallægepraksis Grenaa, Anne Braae 
Olesen, Aarhus Universitetshospital, Gregor Borut Ernst Jemec, Roskilde Hospital, Henrik Lorentzen, Aarhus 
Universitetshospital, Henrik Sølvsten, speciallægepraksis Ålborg, Martin Glud, Bispebjerg Hospital, Susanne 
Vissing, Speciallægepraksis Hørsholm, Tine Vestergaard, Odense Universitetshospitalog Ulrikke Lei, 
Gentofte Hospital 
 
Udvalget har i 2019 udarbejdet nationale, dermatologiske guidelines for både BCC og SCC. Begge guidelines 
er tilgængelige på DDS’ hjemmeside.  
Repræsentanter fra udvalget deltager i national arbejdsgruppe for multidisciplinært samarbejde omkring 
NMSC. Dermatologiske repræsentanter i multidisciplinært udvalg er Lars Iversen, Hans Lomholt, Tine 
Vestergaard, Merete Hædersdal. 
 
 
Demato-kirurgisk udvalg  
Ved Katrine Elisabeth Karmisholt 
 
Udvalget har afholdt et møde med dagsordnen: 

1. Kort introduktion af udvalgets deltagere 
2. Gennemgang af DDS-kommissorium for dermato-kirurgisk udvalg 
3. Kort gennemgang af ”De reviderede retningslinjer for udredning af MM” med fokus på 

dermatologer rolle ved excision af overvejende suspekte MM. 
4. Planlægning af nyt møde 
5. Evt 

 
Der er i udvalget stemning for at udvikle et kompendium eller en retningslinje der beskriver, så 
evidensbaseret som mulig, ovenstående teknikker samt generelt omkring semisteril/sterilteknik, curettage 
etc. Retningslinjen kan bruges som opslagsværk for alle DDS læger, som hjælp ved akkreditering af 
praksislæger og som kompendium i forbindelse med uddannelses kurser. 
 

Venereaudvalget 

Ved Helle Kielberg Larsen 

Udvalget består af følgende medlemmer: 
Helle Kiellberg Larsen, formand, afdelingslæge, Dermato-venerologisk afd., BBH 
Tine Vestergaard, overlæge, Dermato-venerologisk afd., OUH 
Hans Lomholt, privat praktiserende hudlæge, Ålborg 
Kristian Kofoed, privat praktiserende hudlæge, Rødovre 
 
Uffe Koppelhus, tidligere afdelingslæge, afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Skejby sygehus er udtrådt af 
udvalget, og er pr. 01.05.2020 erstattet af afdelingslæge Kristine Pallesen, fra samme afdeling 
 
Yderligere 2 nye medlemmer er budt velkomne i Venereaudvalget pr. 01.05.2020: 
Afdelingslæge Diljit Kaur Knudsen, afdeling for Allergi, Hud og Kønssygdomme, Gentofte Hospital 
Afdelingslæge Lina Zeraiq, Hudafdelingen, Odense Universitetshospital 
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Aktiviteter: 
Udvalgets kontakt har været via mailkorrespondance i det forgange år. 
 
DDS´ Venereaudvalg besluttede ud fra en opfordring i EPI-NYT, uge 38, 2019, at anbefale skift 1. valg af 
klamydia behandling fra 1 g azithromycin til tbl. Doxycyklin 100 mg x 2 daglig i 7 dage pga. stigende 
azithromycinresistens i forhold til mycoplasma genitalium. Forslaget blev støttet af DDS´ bestyrelse samt af 
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. 
 
HPV vaccination for drenge fyldt 12 år pr. 01.07.2019 blev indført i det danske børnevaccinationsprogram 
01.09.2019. Herudover blev det vedtaget i Finansloven 2020 at tilbyde et catch up program for drenge født 
i 2006 og t.o.m første halvdel af 2007 samt for unge MSM i alderen 18-25 over en 2 årig periode (2020-
2021). 
DDS´ udvalg har støttet vaccination af drenge med bl.a. indsigelse i forbindelse med udbudsrunden af valg 
af HPV vaccine i det danske børnevaccinationsprogram i maj 2017. 
Det er meget glædeligt at drenge endelig blev inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram og med 
det nævnte catch-up program. 
 
 
Psoriasisudvalget  
Ved Lone Skov  
 
Gruppen har holdt et enkelt møde i foråret 2019 og et telefonmøde. Gruppen har på ny lavet en opdatering 
af ”Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling” som er 
lagt på hjemmesiden. Desuden har der været enkelt forespørgsler fra Lægemiddelstyrelsen samt enkelt 
medlemmer bl.a. om tilskudsregler og klimaterapi. 
 
 
Udvalget for Atopisk eksem 
Ved Mette Deleuran. 
  
Atopisk eksemudvalget udgav en opdateret version af DDS retningslinjen for ca. 1 år siden. 
Behandlingsmulighederne til moderat til svær AD er heldigvis i en rivende udvikling, og udvalget overvejer 
derfor at revidere guideline igen. 
 
 
Udvalg vedr. undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære nævi og kutant malignt 
melanom. 
Ved Susanne Vissing. 
 
Guidelines blev gennemgået januar 2019 ved DDS efteruddannelseskursus på Munkebjerg i Vejle. 
Der var flere gode input fra kollegaerne og forslag fra DDS bestyrelse om tilretning af guideline. 
Disse kommentarer gav anledning til rettelser i guidelines som efterfølgende er blevet godkendt af DDS 
bestyrelse og guideline er nu lagt ud på DDS hjemmeside.  
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Æstetiske udvalg. 
Ved Lene Hedelund. 
 
Medlemmer: Claus Zachariae, Katrine Karmisholt, Susanne Vissing, Erik Obitz, Peter Bjerring, 
Udvalget mødes ca. 2 gange årligt. Aktuelle problemstillinger diskuteres pr. mail. En klinisk vejledning for 
håndtering af bivirkninger og komplikationer til filler- og botulinum toksin behandling er sendt til høring i 
DDS. En række patientinformationer er under udarbejdelse.  
 


