Årsberetning Dansk dermatologisk Selskab 2020-2021

Dansk Dermatologisk Selskab har i alt 344 medlemmer heraf 339 stemmeberettigede medlemmer.
Den siddende bestyrelse er:
Christian Vestergaard, Overlæge dr.med. ph.d., Formand, Valgt 2019
Lars Iversen, Professor dr.med., Afgående Formand, Valgt 2017
Hans Bredsted Lomholt, Speciallæge dr.med., Næstformand, Valgt 2019
Diljit Kaur Knudsen, Overlæge 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

Coronaepidemien (SARS-CoV-2) har forårsaget at regeringen har indført restriktioner for
forsamlinger, derfor er generalforsamlingen nødsaget til at blive afholdt virtuelt i 2021.

Bestyrelsens aktiviteter.
Bestyrelsesåret 2020-2021 har været præget af Coronaepidemien og de deraf følgende
restriktioner, vi alle har været ramt af. Vi har i bestyrelsen afholdt 2 fysiske bestyrelsesmøder samt
3 virtuelle møder.
Medens Danmark var midlertidigt åbnet, har bestyrelsen forsat arbejdet for sammen med
Sundhedsstyrelsen, repræsentanter for Dansk Selskab for Plastik- og rekonstruktions kirurgi og
repræsentanter for Dansk Patologiselskab at arbejde med, hvordan Mohs kirurgi skal finde en plads
i Danmark. Bestyrelsen havde møde i sommeren i Sundhedsstyrelsen med de involverede parter og
havde i den anledning inviteret Overlæge ph.d. Trine Høegsberg, Hud- og Kønssygdomme Aarhus
Universitetshospital til at give en præsentation af Mohs kirurgi. Bestyrelsen havde også inviteret
Ledende overlæge professor dr.med. Simon Francis Thomsen med til mødet, så Dansk
Dermatologisk Selskab var geografisk bredt repræsenteret. Mødet var et dialogmøde, og vi aftalte,
at der fremadrettet skal holdes yderligere møder for at nå en forståelse af Mohs kirurgi i Danmark.
Men atter kommer Coronaepidemien på tværs, og der er ikke blevet afholdt yderligere møder
endnu. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at processen skal fortsætte.
Epidemien har også sat sine spor i afholdelsen af DDS møder. Efterårsmødet og Årsfesten i Roskilde,
2020 måtte aflyses, ligesom Munkbjerg mødet i januar 2021 og nu forårsmødet i 2021 i Odense har
måtte aflyses. Det har ikke været lette beslutninger. Bestyrelsen er sig meget bevidst om det
arbejde, der forud for aflysningerne har været lagt i møderne, og bestyrelsen er taknemmelig for
den konstruktive dialog, vi har haft med de involverede afdelinger, udvalg og alle, der har været
involveret i det store arbejde.
Coronaepidemien har dog også foranlediget talrige henvendelser fra myndigheder,
patientforeninger, industri, samt internationale organisationer, oven i de henvendelser, vi
rutinemæssigt modtager.

Hjemmesiden www.DDS.nu
Hjemmesiden fungerer godt. Vi har fået oprettet en fane, hvor videnskabelige afhandlinger kan
uploades i .pdf-format, og vi vil meget opfordre til, at nyslåede ph.d.’er fra de dermatologiske
afdelinger sender deres afhandling til selskabets webmaster, så forskningen i Dermatologi bliver
endnu tydeligere. Vi modtager også gerne ældre ph.d.’er, som er forsvaret inden for de seneste år.

Organisatorisk
Eftersom møderne har været aflyst hen over det seneste år, vil rækkefølgen af afdelinger, der
afholder forårs- og efterårsmøder blive revideret, og afdelingsledelserne vil blive involveret i dette.
Et står dog fast; forårsmødet 2022 vil blive afholdt i København som en del af Nordisk Dermatologisk
Kongres, for hvilken DDS er vært, med Gregor Jemec, ledende overlæge Professor dr.med., Ditte
Saunté Overlæge ph.d. som secretary general og Tove Agner, professor dr.med. som formand for
Scientific Committtee.

Økonomi
Dansk Dermatologisk Selskab har en særdeles solid økonomi. Vi må dog forvente, at der i 2021,
indeværende år, kommer et stort negativt udsving i indtægter og omsætning som følge af
aflysningen af efteruddannelsesmødet på Munkebjerg. Dette er den enkeltstående største post i
Dansk Dermatologisk Selskabs regnskab.
De danske banker har i det forgangne år indført negative renter på indeståender. Eftersom Dansk
Dermatologisk Selskab har en ikke ubetydelig formue, har dette gjort at vi i bestyrelsen har besluttet
at flere af vores midler skal overføres til værdipapirer. Formålet med dette er ikke at spekulere med
gevinst for øje, men at undgå udgifter på at have en formue. Enkelte banker har, på trods af at vi
allerede har en del af vores formue i værdipapirer, et krav om at der i selskabets love udtrykkeligt
skal stå at bestyrelsen kan investere i dette. Derfor fremsætter bestyrelsen ved dette års
generalforsamling et forslag til ændring i selskabets love med henblik på dette. Derudover
fremsættes et ’straks forslag’ til at investere ca. 1.200.000 kroner i værdipapirer nu, så vi undgår
negative renter så hurtigt som muligt. Lovændringen skal vedtages både på generalforsamlingen og
ved en afstemning efterfølgende via mail/elektronisk.

Dansk Dermatologisk Selskabs forskningsfond.
Der blev i efteråret uddelt to legater på i alt 125.000 kroner til Professor Anette Bygum dr.med.
Odense Universitetshospital, samt til Overlæge Henrik Lorentzen, Århus Universitetshospital. Der
var rigtig mange ansøgninger, og alle havde et meget højt niveau. Bestyrelsen lagde i sin uddeling
vægt på at støtte projekter indenfor smalle sygdoms områder, der kan have vanskeligt ved at finde
støtte andre steder.

Hæderpriser og legater.

Har ikke været uddelt i dette år pga. aflyste møder.

Guidelines.
Igen har aktive medlemmer produceret nye guidelines til Dansk Dermatologisk Selskab. Der er lavet
nye guidelines for:
▪ Ciclosporin A
▪ Hidrosadenitis Suppurativa.
og der er opdateret guidelines for
• Atopisk dermatitis
• 2. generations immunmodulatorisk behandling af psoriasis.
Det er et stort og frivilligt arbejde, der er lagt i dette, inklusive udarbejdelse af patientinformationer,
og det er til gavn, ikke alene for Dansk Dermatologisk Selskabsmedlemmer, men også for kollegaer
fra andre specialer og offentlige myndigheder.
Dansk Dermatologisk Selskab har også for første gang involveret patient organisationer i afgivelsen
af høringssvar.
Det er naturligt, at der i selskabet er en faglig diskussion af vores nye og opdaterede guidelines,
derfor er der høringsfaser, når nye guideline præsenteres, men der skal være et mål af decorum i
diskussionen. De nye guidelines har ikke været præsenteret til årsmøde endnu, men vi planlægger,
at de helt nye guidelines vil blive præsenteret på de næste årsmøder.

Interne revisorer.
Anne Danielsen og Kristian Kofoed fungerer som interne revisorer. Anne Danielsen er på valg i 2021
og modtager genvalg. Bestyrelsen vil gerne takke for det arbejde Anne Danielsen og Kristian Kofoed
yder.

Nordisk Kongres 2022
Datoerne for Nordisk kongres i København 2022 er nu fastlagt til den 19.-22.april 2022. Der er
oprettet en hjemmeside https://ncdv2022.org/, hvor detaljer og den videre planlægning kan følges.

Uddannelsesudvalget og afholdelse af de speciale specifikke kurser.
Der har været en omlægning af de speciale specifikke kurser, og der er blevet ansat ’nye’
delkursusledere til de nye kurser. Det har været et år, der har været præget af krav om stor
omstillingsparathed for både undervisere og kursister, såvel som hoved- og delkursusledere, når
kurser har skulle afholdes virtuelt med kort varsel. Alle skal have en stor tak for at gøre deres yderste
for at få kursus rækken til at fungere under meget suboptimale forhold.

Det fremtidige arbejde.
På mange måder er det opgaverne fra sidste år, der stadig er i fokus:
▪ Mødestrukturen i DDS skal moderniseres.
▪ Nordisk Kongres kommer til at fylde en stor del i det næste års arbejde.
▪ Vi skal have en stor opmærksomhed på Mohs kirurgi og sikre, at den ligger i
dermatologisk regi fremover,med et givende og produktivt samarbejde med
de øvrige specialer.
▪ Der skal udarbejdes guidelines og patientinformationer.
Slutteligt vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til alle de mange medlemmer, som gennem
deltagelse i udvalgsarbejde, undervisning, planlægning af kurser, udarbejdelse af guidelines eller på
anden vis har deltaget og bidraget til Dansk Dermatologisk Selskabs aktiviteter, til gavn og glæde for
medlemmerne og patienterne.
Igen skal der lyde en opfordring til alle medlemmer om at deltage i arbejdet i selskabet og bakke om
møderne, når vi igen kan forsamles.
Endeligt skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for det gode og produktive samarbejde, vi har haft i
dette år. Og der skal rettes en stor tak til Professor dr.med. Lars Iversen, som nu går af efter 4 års
bestyrelsesarbejde på formandsposten.

På forhåbentlig snarligt gensyn
Århus april 2021
Christian Vestergaard
Formand Dansk Dermatologisk Selskab.

