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Dansk Dermatologisk Selskab har 288 antal medlemmer. 
 
Den siddende bestyrelse er: 
 
Formand Tonny Karlsmark, valgt 2003. 
Næstformand Christian Avnstorp valgt 2001. 
Kasserer Henrik Sølvsten valgt 2004. 
Sekretær Henrik Egekvist valgt 2003. 
Afgående formand Gregor Jemec valgt 2001. 
 
Bestyrelsen forslag til ny bestyrelse: 
 
På valg er næstformand,  
bestyrelsen indstiller som næstformand Inger Louise Wildfang. 
 
På valg er sekretær,  
bestyrelsen indstiller som sekretær Merete Hædersdal. 
 
Gregor Jemec udtræder af bestyrelsen efter 4 års medlemskab 
bestyrelsen foreslår som kommende formand Claus Zachariae. 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand:  
Ledende overlæge dr. med. Tonny Karlsmark,  
Dermato-Venerologisk afdeling, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, 
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.  
Tlf. 35 31 60 20.  
Fax: 35 31 20 62,  
E-mail :TK10@bbh.hosp.dk. 
 
Næstformand:  
Speciallæge,dr.med., Ph.d Christian Avnstorp 
Hudklinikken 
Roskildevej 264 
2610 Rødovre 
Tlf. 36707611 
Fax: 36709034 
E-nail: avnstorp@dadlnet.dk 
 
Kasserer:  
Afdelingslæge, Ph.d., Henrik Sølvsten 
Dermato-Venerologisk afdeling D.  Århus Sygehus .  
P.P.Ørumsvej 11, 8000 Århus C. 
 
Sekretær:  
Speciallæge, Ph.d, Henrik Egekvist, Bjerget 5, 8382  Hinnerup. 
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Formandsberetning 
 
 
Den kommende ændring i det Amtskommunale landskab med dannelsen af 5 ligeværdige sygehusregioner 
vil få afgørende indflydelse på den kommende speciallæge planlægning. Det er endnu for tidligt at spå om 
det endelige udfald af antallet af hospitalsafdelinger, såvel på landsbasis som i de enkelte regioner. Der er 
endnu på nuværende tidspunkt ikke taget initiativ til at igangsætte denne proces. DDS har på nuværende 
tidspunkt ikke været involveret og det er tvivlsomt om selskabet vil blive hørt i forbindelse med processen.  
Den kommende regionsreform har også påvirket arbejdet i det nedsatte strukturudvalg, det er klart, at den 
fremtidige struktur vil være afhængig af den endelige regionsreform.  
 
Den nye uddannelsesreform, der blev varslet sidste år, er trådt i kraft og har givet et betydeligt større antal 
uddannelsesstillinger især i Vest Danmark. Man havde stilet mod 10 nyuddannede dermatologer pr. år men 
dette mål nås nok ikke helt. De første speciallæger efter den nye uddannelse forventes færdige 01.07.2007. 
På trods af det øgede antal stillinger må vi igennem endnu nogle år leve med en vis underdimensionering.  
 
Som led i styrkelsen af uddannelsen blev der ved generalforsamlingen i Odense 2004 givet tilsagn om at 
anvende en del af foreningens formue på at opslå et dermato-kirurgi legat. Der var to velkvalificerede 
ansøgere. Bestyrelsen valgte at tildele legatet til Afdelingslæge, Ph.D. Henrik Sølvsten Marselisborg 
Hospital. Henrik skal i 5 måneder fra maj 2005 arbejde og efteruddanne sig i dermato-kirurgi ved 
dermatologisk afdeling i Oxford. Efterfølgende er det hensigten, at Henrik skal stå for udbredelsen af 
dermato-kirurgien i Danmark, og arbejde med guidelines for behandling af hudcancer. 
 
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med reformen af specialerne givet muligheder for oprettelse af en 
række fagområder. Sammen med Allergologisk Selskab, Lungemedicinsk Selskab og Pædiarisk Selskab har 
DDS via vores repræsentant Carsten Bindslev Jensen taget hul på en beskrivelse af kravene til uddannelse i 
fagområdet allergologi. Sammen med Karkirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Plastik og 
Rekonstruktionskirurgi og Dansk Sårhelings Selskab er der lavet forslag til uddannelsesprogram samt 
teoretiske og praktiske færdigheder på fagområdet sårheling. Uddannelsesprogrammet har været sendt til 
høring i de relevante Videnskabelige Selskaber, men der foreligger endnu ikke nogen konkrete tiltag med 
endelig beskrivelse af kravet til uddannelse i de respektive fagområdet.  
 
I forbindelse med efterårsmødet havde bestyrelsen møde med formændene for de nordiske søsterforeninger 
i et forsøg på at skabe internordiske uddannelseskurser. I første omgang, vil der blive tilbudt et kirurgisk 
kursus, der afholdes i Göteborg årligt. Der vil blive mulighed for tilmeldelse til disse kurser fra de andre 
nordiske lande. Det er hensigten på sigt at forsøge at skabe en række internordiske kurser. Herunder også 
et kursus der kan erstatte det næsten obligatoriske basale kursus i Cambridge. 
 
Bestyrelsen har i lighed med tidligere år afholdt møder med YD, DDO’s bestyrelse og de dermatologiske 
sygeplejerskes forening FS17. Som en følge heraf vil Selskabets medlemmer få mulighed for at deltage i 
uddannelsesaktiviteter i YD. 
Bestyrelsen finder som tidligere, at det er af afgørende betydning, at der er lette direkte 
kommunikationsforbindelser imellem alle de faglige aktører i dansk dermatologi. Der er derfor oprettet E-mail 
grupper, hvor YD og DDO og DDS’s bestyrelse elektronisk kan diskutere emner af fælles interesser og 
informere om aktuelle tiltag. 
 
Der blev ved Generalforsamlingen i Odense 2004 informeret om mulighederne for at klage over personer 
som uretmæssigt betegner sig som hudlæger. Et område hvor der er betydelig risiko for at uudannede 
behandler patienter med hudsygdomme er laserbehandling. Bestyrelsen har derfor taget initiativ til at der er 
blevet oprettet et nyt laserudvalg, som allerede er fremkommet med retningslinier for laserbehandling i 
Danmark (se senere under udvalg). 
 
Endelig er der i foråret rejst tvivl om brugen af topikale immunomodulatorer til behandling af atopisk 
dermatitis. Selskabet har deltaget i gennemgangen af disse stoffer indenfor rammerne af Institut for Rationel 
Farmakoterapi. Stofferne har der været betragtede meget kritisk, og der har været et stort ønske fra 
Instituttets side om at begrænse mulighederne for brugen af disse stoffer. Til trods herfor er det lykkedes at 
bibeholde en rekommendation af stofferne således at de fortsat kan anvendes til gavn for patienterne. Det 
må anses for at være at største vigtighed at Selskabet er proaktivt i en mulig fremtidig debat, til trods for at 



sådanne debatter ofte rejses på et tvivlsomt grundlag og med en usikker faglig motivering. Et forberedt 
modtræk kan dog i vidtgående grad beskytte dansk dermatologi imod nogle af de problemer som vi så f.eks. 
i forbindelse med isotretinoin.  
 
Møder: 
Der er afholdt to ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. 
Det ordinære Forårsmøde blev erstattet af Nordisk Kongres i Odense i perioden 6-9. Maj, 2004.  
Årets efterårsmøde blev afholdt af Dermatologisk Afdeling, BBH. Udenlandske  foredragsholdere var Walter 
Burgdorff, der holdt et indlæg om histiocytose. Den efterfølgende fest på Domus Medica var en stor succes. 
Efteruddannelseskurset blev som sædvanligt afholdt på Hotel Munkebjerg d. 19-21. Januar, 2005 på grund 
af ombygning af Munkebjerg var antallet af ledige værelser begrænset til 140. Alle selskabets ordinære 
medlemmer lykkedes det dog at få plads til, mens en del af vore udstillere desværre måtte overnatte udenfor 
Munkebjerg.  
Vores temadag var pædiatrisk dermatologi hvor Flemming Brandrup og Kaare Weismann 
var koordinatorer. Årets udenlandske foredragsholdere var Christos Zouboulis  som talte om acne 
behandling, Agneta Troilius om klassifikation og behandling af karmisdannelser og tumorer med betoning på 
laser og intensivt pulseret lys. Professor Maria Hordinsky talte om hårsygdomme.  
Opholdet på Munkebjerg var som altid udbytterigt såvel fagligt som socialt og selskabet takker 
efteruddannelsesudvalget for det veltilrettelagte kursus. 
 
Udvalget DDS:  
Uddannelsesudvalget: 
Formand Mette Deleuran valgt 2003,  
Anne Bro Olesen (YD) 
Tonny Karlsmark for DDS  
Tove Agner  
Hanne Boje Rasmussen 
Vibeke Ottevanger 
 
Veneriaudvalget: 
Formand Hans Lomholt valgt 2003,  
Carsten Sand Petersen,       
 
Efteruddannelsesudvalget. 
Niels Veien, Elisabeth Held, Knud Kragballe, Gregor Jemec, Michael Heidenheim, Else Svejgaard, Christian 
Avnstorp, Tonny Karlsmark. 
 
 
Beretning fra Dansk Dermatologisk Selskabs laserudvalg: 
Merete Hædersdal 
 
Udvalget har udarbejdet en rapport omhandlende ”Afgrænsning af medicinske vederlagsfri 
laserbehandlinger versus kosmetiske ikke-vederlagsfri laserbehandliger”, februar 2005. Revideres årligt.  
Rapporten rundsendes til DDS medlemmer i.f.m. årsmødet. Desuden er rapporten formidlet til 
Sundhedsstyrelsen og planlægges publiceret i Ugeskrift for Læger m.h.p. information til en bredere kreds.  
Laserudvalget består af: Peter Bjerring, Henrik Egekvist, Jørgen Esmann, Merete Hædersdal (formand), 
Hans Lomholt og Susanne Vissing.  
 
 
Af andre laseraktiviteter kan nævnes: 
1) Susanne Vissing (udpeget af DDO) har deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af Sundstyrelsen omkring 
Kosmetisk Kirurgi. Rapporten er offentliggjort og kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.dk under emneordene ”kosmetisk kirurgi” 
2) Merete Hædersdal har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet en rapport vedr. potentielle farer i relation til 
ikke-lægers brug af lasere og intenst pulseret lys til dermatologisk behandling. Rapporten udgives af 
Sundhedsstyrelsen som en tema-rapport og planlægges publiceret i Ugeskrift for Læger. 
Begge rapporter indgår i Sundhedsstyrelsens arbejde omkring regulering af laserområdet og er nu til 
vurdering i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

http://www.sst.dk/


 
 
 
 
DRG Udvalget (Diagnose Relaterede Grupper) 
Formand Tonny Karlsmark, 
Lars Erik Bryld,  
Rune Lindskov,  
Claus Zachariae, 
Flemming Brandrup.  
 
Dansk Sårhelings Selskab har sammen med Dansk Dermatologisk Selskab været indkaldt til et enkelt møde 
i DRG  kontoret i Sundhedsstyrelsen. Man drøftede her muligheden for at ændre på taksterne for 
sårbehandling.   Der er sket en del tilpasninger fra 2005 og man forventer i DRG kontoret, at der i de 
kommende år vil være faldende takster indenfor dermatologi. Dette skyldes at de reelle omkostninger til 
behandlingen bliver mere sikre i forbindelse med at omkostningsdatabaserne for de enkelte hospitaler vil 
være mere repræsentative end tidligere. Der er således fortsat behov for et tæt samarbejde med DRG-
kontoret i Sundhedsstyrelsen mhp. at optimere og fastholde DRG taksterne.  
 
 
Andre Udvalg 
 
 
 
Priser 
 
Dansk Dermatologisk Selskabs Forskningsfond, 2004: 
12.500,-   Professor, overlæge, dr.med., Klaus Ejnar Andersen, Odense. 
12.500,-  Læge, Anne Toftegaard Funding, Århus.  
 
Yamanouchi´s rejselegat for yngre dermatologer, 2004: 
7.500,-   Læge, Ph.D.-studerende, Anne Lerbæk Sørensen, Gentofte. 
7.500,-  Læge, Ph.D.-studerende, Mads Rasmussen, Århus. 
 
 
Schering-Plough´s hæderspris, 2004: 
25.000,- Overlæge, dr.med., Karsten Fogh, Århus.  
 
Psoriasisfonden, 2004: 
12.500,- Reservelæge, David Mølenberg, Bispebjerg. 
12.500,- Afdelingslæge, dr.med., Lars Iversen, Århus. 
 
Dermalogs rejselegat, 2004: 
5000,- Læge, Ph.D.-studerende Anne Lerbæk Sørensen, Gentofte. 
5000,- Afdelingslæge, Ph.D., Eva Benfeldt, Gentofte. 
 
Dansk Dermatologisk Selskabs kirurgilegat: 
300.000,-  Afdelingslæge, Ph.D., Henrik Sølvsten, Århus. 
 
 
 
 
 
 



DDS sponsorer 
 
3M Health Care 
Allergan 
Alpharma 
Dermalog 
Galderma 
Fujisawa 
Leo Pharma 
Novartis 
Sandoz 
Scanex 
Schering-Plough 
Serono 
UCB 
Vichy 
Well Diagnostics 
Yamanouchi 
 
 
Til slut takkes alle der gennem udvalgsarbejde, undervisning eller på anden måde har bidraget til selskabets 
aktiviteter. 
 
 
 
Tonny 
 
 


