
 
 

Aflysning af DDS møder 
 
I lyset af den fortsatte COVID19 pandemi har bestyrelsen i Dansk Dermatologisk Selskab enstemmigt 
besluttet at det er nødvendigt, og det ansvarlige, at aflyse efterårsmødet 2020 i Roskilde og 
efteruddannelsesmødet på Munkebjerg i 2021. 
 
Det har været en tung beslutning at tage, da vi ved hvor vigtige møderne er for vores selskab, og 
hvor stor en rolle de spiller for både vores faglighed, men også for sammenholdet blandt 
dermatologer i Danmark. 
 
På nuværende tidspunkt har flere regioner indført begrænsning på deltagelse i kurser og faglige 
møder for deres ansatte.  
 
Vi er et lille selskab og et superspreder event ved et af vores møder, ville føre til at et helt speciale 
bliver lagt ned i hele Danmark. Sådan en begivenhed vil være katastrofalt for selskabet. 
 
Ingen kan vide hvordan situationen vil se ud til januar måned, men behandling og vaccine er næppe 
klar på dette tidspunkt, og alle vores kollegaer inden for infektionsmedicin og epidemiologi peger 
på at vi ser frem til en tid med flere udbrud af COVID 19 i større eller mindre grad.  
 
Munkebjerg hotellet har en 16 ugers frist på aflysning, derfor tager vi beslutningen om aflysning af 
efteruddannelsesmødet nu. 
 
Foreningen af Yngre Dermatologer har allerede aflyst deres uddannelses møde i år, en beslutning vi 
ved ikke har været let. 
 
Vi vil fra bestyrelsen gerne sige en stor tak til alle fra Roskilde og efteruddannelsesudvalget, der har 
gjort et kæmpe arbejde i forbindelse med arrangeringen af efterårsmødet 2020 og Munkebjerg 
mødet 2021. Der er lavet fantastiske programmer til begge møder, hvilket har gjort beslutningen 
endnu tungere. 
 
Vi vil opfordre til at de stående udvalg vil holde virtuelle møder i forbindelse med weekenden den 
6/7 november. Hvis der er problemer med at sætte et møde op virtuelt må i meget gerne kontakte 
en af os fra bestyrelsen. 
 
Vi ser alle frem til at forår hvor vi forhåbentlig kan mødes i Dansk Dermatologisk Selskabs regi igen, 
for at dyrke den høje faglighed vi er kendt for, og den selskabelighed vi alle holder af. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Christian Vestergaard, formand. 


