Årsberetning Dansk dermatologisk Selskab 2021-2022.
Dansk Dermatologisk Selskab har i alt 349 medlemmer heraf 339 stemmeberettigede medlemmer.
Den siddende bestyrelse er:
Christian Vestergaard, overlæge dr.med. ph.d. Formand, Valgt 2019
Simon Francis Thomsen, Professor, dr.med., Tilgående Formand, Valgt 2021
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

Efter et år præget af nedlukninger og aflysninger kan der gøres status. Der er ingen tvivl om, at det har været
en anstrengende periode for Dansk Dermatologisk Selskab, men jeg skal som formand her i første afsnit af
beretningen udtrykke min store beundring for alle de medlemmer, der aktivt har været med til at sørge for, at
alle udvalg har arbejdet effektivt og uden ophold, at der har været koordineret aktiviteter, og at vi mod alle
odds fik afholdt et efterårsmøde i København i 2021.

Bestyrelsens aktiviteter.
Igennem 2021 og 2022 har der som vanligt været mange henvendelser fra myndigheder i forhold til diverse
lovgivningsmæssige høringer. Vi har i bestyrelsen sorteret i de indkomne og sendt de relevante videre til høring
blandt medlemmerne. Hvor der har været høringssvar, har vi sammensat disse til besvarelser.
Pga. corona aktiviteten har antallet af fysiske møder været stærkt reduceret. I 2020 havde vi sammen med
Dansk Selskab for Plastik Kirurgi og Dansk Patologi Selskab et dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om Mohs kirurgi.
Det var meningen, at dette skulle have været fortsat, men som en konsekvens af nedlukningerne, har der ikke
været nogen opfølgning på dette. Det er bestyrelsens ambition, at dette arbejde skal fortsættes.
Derudover har bestyrelsen været med i samarbejdet med Hudsagen, der er et formaliseret samarbejde med
Psoriasisforeningen HS-foreningen og Atopisk Eksem foreningen. Dette har ført til en høring på Christiansborg,
der skulle have været afholdt i november forud for kommunal- og regionsvalgene, men som desværre måtte
flyttes til foråret 2022. Derudover har bestyrelsen været dialog partner for psoriasisforeningens hvidbog.
Det har gennem længere tid været en ambition at forsøge at komme op med nye forslag til årsmøder i DDS. I
lyset af det aflyste Munkebjerg har bestyrelsen barslet med et efterårsmøde hvor hele fredagen tages i brug,
og hvor vi bryder med gamle strukturer og laver et møde med foredragssessioner som ved Munkebjerg mødet.
Den første dag er under DDS planlægning, og der vil som noget nyt bliver afholdt en foredragskonkurrence for
Yngre Dermatologer, hvor vi håber at stille med en kandidat fra hver afdeling til et ’derma-battle’. Derudover
vil vi fejre, at vi kan være sammen med en større fest fredag aften. Der vil komme meget mere information
om mødet i Århus senere. På sigt kan det være inspirationen til, hvordan møderne skal se ud i fremtiden.

Organisatorisk
Munkebjergmødet og Forårsmødet i 2021, samt Munkebjergmødet i 2022 har begge været aflyst. Til gengæld
fik vi i efteråret 2021 et fantastisk efterårsmøde som alle trængte til, arrangeret af Afdelingen på Gentofte
Hospital.
Økonomi

Dansk Dermatologisk Selskab har stadig en særdeles solid økonomi. Der må dog forventes en indkomst
nedgang i det indeværende år som følge af at Munkebjerg ikke har kunne afholdes. Til gengæld er der meget
der tyder på, at vi kan forvente et overskud fra Nordisk Kongres som i år afholdes i København, og hvor også
generalforsamlingen skal afholdes.

Hæderpriser og legater.
Dansk Dermatologisk Selskabs Hæderspris blev i 2021 tildelt Professor dr.med. Merethe Hædersdal fra
Bispebjerg Hospital. Det blev uddelt ved Efterårsmødet, hvor der også blev uddelt 100.000 kr. til læge Ph.d.
Yuki Andersen, til at opbygge en kvalitetsdatabase til registrering af resultaterne ved Mohs kirurgi.

Interne revisorer.
Anne Danielsen og Kristian Kofoed fungerer som interne revisorer. Bestyrelsen vil gerne takke for det arbejde
Anne Danielsen og Kristian Kofoed yder. Anne Danielsen er på valg i 2022 og modtager genvalg.

Nordisk Kongres 2022
Gregor Jemec og den lokale Organizing Committee har udført et meget stort arbejde med at organisere
Nordisk Kongres for Dermato-Venerologi. Der udover dem der har været med i dette arbejde været rigtig
mange frivillige omkring Nordisk kongres, særligt er interessegrupperne for Dermatologisk Interesserede
studenter i Universitets byerne (DEVIL) kommet med på banen. Dette års generalforsamling afholdes på
Nordisk kongres, og vi håber alle på et godt og produktivt møde i det københavnske forår.

Uddannelsesudvalget og afholdelse af de speciale specifikke kurser.
På trods af nedlukninger og de forhindringer det har medført har uddannelsesudvalget gennemført
ansættelsesrunder, og specialespecifikke kurser. Der skal lyde et rungende tak, med meget stor respekt til alle,
der har deltaget i dette arbejde, udvalgsmedlemmer, kursusledere og hovedkursusleder, og selvfølgelig
underviserne.
Det fremtidige arbejde.
Opgaverne fremadrettet er:
▪ Mødestrukturen i DDS skal moderniseres.
▪ Vi skal fortsætte arbejdet med Mohs kirurgi. Vi skal sikre, at den ligger i dermatologisk
regi og vi skal arbejde for at udbrede kendskabet til at det er en uddannelse godkendt
af det Europæiske Mohs selskab.
▪ Arbejdet med guidelines og patientinformationer fortsætter.
Som beretningen begyndte, slutter den også. Bestyrelsen vil 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.
Endeligt skal der lyde en stor tak fra formanden, der nu træder tilbage som afgående formand, til bestyrelsen
for det gode og produktive samarbejde, vi har haft i dette år. Og der skal rettes en stor tak til overlæge ph.d.
Diljit Kaur Knudsen, der efter 4 år som kasserer nu har valgt at træde tilbage. Der er ingen der kan være i tvivl
om det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen, og den dybe respekt vi alle har for vores kasser.

Århus april 2022
Christian Vestergaard
Formand Dansk Dermatologisk Selskab.

Udvalg vedrørende behandling af psoriasis
• Lone Skov (formand)
• Anne Toftegaard Funding
• Kristian Kofoed
• Alexander Egeberg
• Lars Iversen
• Lars-Erik Bryld
• Mads Rasmussen
• Lone Hvid

Beretning fra Udvalg vedrørende behandling af psoriasis
Ved Lone Skov
Gruppen har pga. covid ikke holdt fysiske møder, men et par enkelte telefonmøder. Gruppen har
diskuteret udredning af leversygdom hos patienter med psoriasis samt kontrol af patienterne
under methotrexat behandling, bl.a. efter anmodning fra Dansk Selskab for Gastroenterologi og
Hepatologi. Vi har dog besluttet ikke at ændre vores anbefalinger lige nu, da vi afventer nye
europæiske retningslinjer.
Via DDS har vi fået henvendelse fra DDO om mulighed opstart af førstevalgsbiologisk behandling
til patienter med svær psoriasis i praksis. Gruppen er positiv, men muligheden afhænger både af
accept fra Sundhedsstyrelsen samt mulighed for at få de rabatter, der er forhandlet for
hospitalsapotekerne. DDS og udvalget har i første omgang skrevet brev til Sundhedsstyrelsen om
muligheden og afventer svar.
Gruppen har igen opdatereret” Retningslinjer for behandling af patienter med psoriasis og behov
for lys eller systemisk behandling”, men kun med små opdatering, nye version er på hjemmesiden.
Desuden har der været enkelt forespørgsel fra Psoriasisforeningen bl.a. om biologisk behandling og
klimaterapi.

Beretning fra DDS’ uddannelsesudvalg april 2022
Der har været afholdt virtuelt møde april 2021 og fysisk møde november 2021 i forbindelse med
de planlagte DDS-møder. Herudover kommunikerer vi per mail ved behov.
I DDS’ uddannelsesudvalg har vi det seneste år haft flere fokusområder:
Faglig profil: Arbejde med at revidere specialets faglige profil er fortsat i gang.
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. I 2021 har ansættelsesprocedurerne igen været
med fysisk fremmøde.
Specialespecifikke kurser: I forbindelse med revision af de specialespecifikke kurser er
konsekvenserne for kursister ved omlægning af kursusrækken drøftet, og der er planlagt
håndtering af dette. Det nyetablerede kursus i basal dermatologi (delkursus 0), som ligger i
introduktionsstillingen varetages af uddannelsesansvarlige overlæger i fællesskab. Kurset er
afholdt to gange i 2021. Organisering og evaluering af dette kursus er drøftet. Kursisterne har
evalueret kurset meget positivt.
Forskningstræning: Vejledning og bekendtgørelse er gennemgået. Der er aktuelt 10-12 kursister på
landsplan der er i gang med forskningstræning. Der kommer aktuelt flere læger der skal
gennemføre forskningstræning. Der er drøftet muligheden for et specialespecifikt kursus i
forskningstræning. Der er aktuelt ikke stemning for dette. Der findes andre regionale tilbud.
Dimensionering: Fra 2023 har Sundhedsstyrelsen besluttet at øge dimensioneringen med et HIforløb i dermato-venerologi. Forløbet er placeret i Øst. Uddannelsesrådet i Øst arbejder videre
med udmøntningen.
Revision af den lægelige videreuddannelse: Udvalget er orienteret om det fra Sundhedsstyrelsen
igangsatte arbejde. Arbejdet har været stillet i bero i forbindelse med covid-19 pandemien. Men er
nu atter genoptaget i 2022.
Næste generation: De uddannelseskoordinerende yngre læger inviteres med til møderne i
udvalget. Dette er for at styrkeinteressen for og rekrutteringen til uddannelsesarbejdet.
Der er desuden generelt drøftet forhold vedrørende uddannelse og mødeaktivitet relateret hertil.
Ulrikke Lei, hovedkursusleder og formand for DDS’ uddannelsesudvalg,
4. april 2022.

Beretning fra DDS´ Venereaudvalg Forår 2022
Udvalget består af følgende medlemmer:
Helle Kiellberg Larsen (formand), overlæge, Bispebjerg Hospital
Tine Vestergaard, overlæge, OUH
Diljit Kaur Knudsen, overlæge, Gentofte Hospital
Kristina Ibler, overlæge, Roskilde Hospital
Lina Zeraiq, afdelingslæge, OUH
Line Kibsgaard, 1. reservelæge, Århus Universitetshospital
Eva Susanna Tracz, speciallægepraksis, Ålborg
Hans Bredsted Lomholt, privatpraktiserende dermatolog, Ålborg
Kristian Kofoed, privatpraktiserende dermatolog, Rødovre

Udvalgets kontakt har været via mailkorrespondance i det forgange år.
En del af medlemmerne af DDS´ Venereaudvalg har i det forgangne år været med til at udfærdige
en DDS guideline om seksuelt overførbare infektioner, publiceret på DDS´ hjemmeside 22.12.2021.
https://dds.nu/wp-content/uploads/2021/12/DDS-vejledning-SOI_version-1.1_22.12.2021.pdf

Det specialespecifikke kursus i Venerologi og anogenitale sygdomme (Delkursus 3), blev november
2021 for første gang afholdt med to delkursusledere, fra henholdsvis Bispebjerg Hospital og
Odense Universitets Hospital, efter at have været sendt i udbud. Dette er en styrkelse af det
tværregionale samarbejde om seksuelt overførbare infektioner, og kurset blev godt evalueret.
På udvalgets vegne
Formand Helle Kiellberg Larsen

