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Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013&

&

Den&siddende&bestyrelse&er&&

• Robert&Gniadecki,!valgt!2011.!Formand!indtil!maj!2014,!derefter!fortsætter!Robert!
Gniadecki!som!afgående!formand.!

• Eva&Benfeldt,!valgt!som!kommende!formand!i!maj!2013.!Tiltræder!som!formand!efter!
generalforsamlingen,!maj!2014.!!

• Rikke&Skødt&Cvetkovski&(Næstformand),!valgt!2013.&
• Jesper&Elberling!(Kasserer),!valgt!2012.!På!valg!i!maj!2014.!
• Mette&Mogensen!(Sekretær),!valgt!2013.!
• Anne&Sofie&Faurschou,!valgt!2013.!

!

Bestyrelsens&aktiviteter&

Siden!sidste!generalforsamling!har!vi!afholdt!i!alt!7!bestyrelsesmøder.!Bestyrelsen!har!besvaret!en!
række!henvendelser!fra!offentlige!myndigheder,!LVS,!ILDS!og!lægemiddelindustrien.!I!samarbejde!
med!CAP!(Conference!Organisation!Association!Development!Project!Management)!og!
efteruddannelsesudvalget,!har!vi!arrangeret!et!vellykket!efteruddannelsesmøde!på!Munkebjerg!og!
afholdt!et!orienteringsmøde!med!sponsorer!i!marts!2014.!Medlemmer!af!bestyrelsen!deltager!i!
udvalgene!og!repræsenterer!selskabet!i!Euromelanoma,!RADS!(Rådet!for!Anvendelse!af!Dyr!
Sygehusmedicin!–!vedrørende!behandlingsvejledning!for!anvendelse!af!biologiske!lægemidler!i!
psoriasis)!og!arbejdsgruppen!for!Specialeplanlægning.!Selskabet!har!også!udtalt!sig!i!forbindelse!
med!solarie!lov,!hvor!vi!har!forslået!bedre!kontrol!med!solarie!og!forbud!mod!solarier!for!børn!og!
unge!under!18!års!alderen.!

&

Organisatorisk&

Hjemmeside(”dds.nu”((

På!grund!af!samarbejdsvanskeligheder!med!den!tidligere!hjemmesideadministrator,!har!vi!valgt!at!
implementere!en!ny!hjemmesideløsning.!Fordelen!er,!at!bestyrelsen!nu!har!fuld!adgang!til!alle!
funktioner!på!hjemmesiden!og!kan,!uden!forsinkelse,!sende!nyhedsmail,!modificere!hjemmesidens!
indhold!osv.!Ulempen!har!været!tekniske!vanskeligheder!i!opstartsfasen.!Det!har!f.eks.!ikke!været!
muligt!at!overføre!alle!dokumenter!fra!den!gamle!hjemmeside!til!den!nye,!og!der!er!blevet!brugt!
meget!tid!på!en!manuel!overførsel!af!data.!!
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DDO!har!fået!sin!egen!plads!på!hjemmesiden.!Der!er!kommet!nye!funktioner!som!f.eks.!gør!det!
muligt,!at!sende!beskeder!til!andre!medlemmer.!Vi!vil!gerne!takke!alle!medlemmer!for!
tålmodighed!og!beklager!problemerne!med!hjemmesiden.!!

DDS(pjecer(

Efter!nogle!fødselsvanskeligheder!er!det,!via!hjemmesiden,!igen!muligt!at!rekvirere!diverse!pjecer.(

Nyt(DDS(logo(

Som!et!led!i!moderniseringen!af!Selskabet,!har!vi!indført!et!nyt!og!spændende!logo,!som!er!blevet!
lanceret!på!efterårsmødet!i!2013.!Det!er!vores!indtryk,!at!logoet!er!blevet!vel!modtaget!af!alle!
medlemmerne.!

Ekstra(medlem(af(bestyrelsen(

Efter!den!sidste!ændring!af!DDS!love,!er!det!nu!muligt!at!udvide!bestyrelsen!med!1!nyt!medlem.!
Annesofie!Faurschou!er!blevet!valgt,!og!hendes!opgaver!relateres!primært!til!vedligeholdelse!af!
hjemmesiden.!

Økonomi(

DDS!økonomi!kan!betragtes!som!sund!med!et!pænt!overskud!i!2013.!En!udfordring!for!bestyrelsen!
er!fremadrettet!at!frigøre!midler!således!at!udviklingen!af!dansk!dermatologi!støttes.!

Fraset!Dansk!Dermatologisk!Selskabs!forskningsfond,!som!bestyres!af!Plesner!&!Grønborg,!er!
samtlige!fonde!hvorfra!DDS!tidligere!har!uddelt!legater!opløst.!Da!de!frie!midler!i!Dansk!
Dermatologisk!Selskabs!forskningsfond!nu!også!er!ved!at!være!uddelt,!undersøger!bestyrelsen!
muligheden!for!hvorvidt!hovedstolen,!ved!opløsning!af!fonden,!kan!anvendes!i!DDS!regi,!før!resten!
af!fondens!frie!midler!vil!blive!uddelt.!

Bestyrelsen!har!besluttet!fortsat!at!uddele!DDS!æreslegat,!på!25.000!kr.!årligt,!trukket!fra!DDS!
formue.!

Samarbejdet&med&Nordic&Dermatology&Association&(NDA)&

I!den!seneste!formandsberetning,!kan!man!læse!om!det!vanskelige!og!uklare!samarbejde!med!
Nordisk!Dermatologisk!Forening.!Vi!meddeler!med!glæde,!at!alle!problemer!nu!er!løst.!På!det!
sidste!møde!ved!NDA!i!Finland!har!vi!foreslået,!at!der!vælges!en!ny!bestyrelse!af!Selskabet.!
Forslaget!er!blevet!godt!modtaget!og!professor!Gregor!Jemec!blev!valgt!som!formand.!DDS!er!nu!
en!meget!aktiv!del!af!NDA.!NDA!er!nu!i!gang!med!at!revidere!love,!økonomi!og!struktur!af!betaling!
af!gebyr!fra!de!nationale!selskaber.!Så!snart!dette!er!på!plads,!vil!vi!igen!kunne!betale!
medlemsgebyr!til!NDA.!

De!siddende!medlemmer!i!NDA!er!Gregor!Jemec!og!Tove!Agner.!
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!

Uddannelse&og&udvikling&

Speciallægeuddannelse(

Som!anført!i!den!tidligere!formandsberetning,!har!DDS!bestyrelsen!initieret!en!stor!revision!af!
målbeskrivelsen!samt!ansættelsesproceduren!i!forbindelse!med!uddannelsesstillinger!i!
dermatologi.!Uddannelsesudvalget!er!i!fuld!gang!med!det!arbejde!som!forventes!afsluttet!ultimo!
2014!eller!primo!2015.!Vi!er!også!i!dialog!med!uddannelsesudvalget!med!henblik!på!den!planlagte!
revision!af!hovedkursusrækken.!!

Euromelanoma(

Euromelanoma!projekt!får!fortsat!opmærksomhed!og!støtte!fra!DDS.!Gregor!Jemec!er!fratrådt!
Dansk!Euromelanom!Gruppe!som!formand.!Henrik!Lorentzen!har!overtaget!formandsskabet.!
Selskabets!repræsentant!i!Euromelanoma!er!Rikke!Skødt!Cvetkovski.!

Efteruddannelse(

Vi!ønsker!at!udvide!efteruddannelsestilbud!især!med!fokus!på!de!områder!som!ikke!i!forvejen!er!
dækket!af!industrien.!Vi!har!opfordret!efteruddannelsesudvalget!til!at!komme!med!flere!forslag!til!
hvordan!man!kan!forbedre!tilbuddene!til!de!danske!speciallæger!udover!det!årlige!
efteruddannelsesmøde!på!Munkebjerg.!Som!et!nyt!initiativ!har!vi,!i!samarbejde!med!NDA!
organiseret!det!første!nordiske!dermato_kirurgiske!kursus,!som!skal!afholdes!i!august!2014!i!
København!for!speciallæger!fra!alle!4!nordiske!lande.!!

!!

Udvalg&og&guidelines&

DDS!bestyrelse!ønsker!at!have!et!tættere!samarbejde!med!de!faste!udvalg:!uddannelsesudvalg!og!
efteruddannelsesudvalg.!Vi!vil!invitere!formænd!for!disse!udvalg!til!orienteringsmøder!med!
bestyrelsen!som!minimum!én!gang!om!året.!!

Selskabet!kan!ikke!se!bort!fra,!at!kosmetisk!dermatologi!udgør!en!stigende!del!af!faget.!Indtil!nu!
har!kosmetisk!dermatologi!ikke!været!dækket!af!speciallægeuddannelsesprogrammer.!Der!er!
blevet!nedsat!et!udvalg!vedrørende!æstetisk!dermatologi!med!henblik!på!at!lave!en!analyse!af!i!
hvilket!omfang!dette!område!bør!indgå!i!speciallægeuddannelse!og!efteruddannelse,!og!hvorvidt!
der!er!behovet!for!kliniske!guidelines.!&

Guidelines!for!atopisk!dermatit!og!røntgenbehandling!af!hudlidelser!er!blevet!sendt!til!høring,!og!
forventes!at!blive!godkendt.!Der!er!nedsat!2!nye!guideline!udvalg,!for!behandling!af!aktiniske!
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keratoser!og!behandling!af!kronisk!urticaria.!Disse!guidelines!vil!blive!udarbejdet!i!henhold!til!
GRADE!system.!

!

Hæderspriser&

DDS’s!æreslegat!gik!til!overlæge!Anne!Braae!Olesen.!

Professor!Hans!Christian!Wulf!blev!valgt!som!æresmedlem.!

Professor!Klaus!Ejner!Andersen!har!fået!“2013!Certificate!of!Appreciation”!fra!International!League!
of!Dermatological!Societies!(ILDS).!

Stort!tillykke!!

!

Opsummering&af&min&formandsperiode:&Hvad&lykkedes&og&hvad&lykkedes&ikke&

Jeg!har!haft!det!privilegie!og!den!glæde,!at!arbejde!med!meget!motiverede!og!visionære!kollegaer!
i!bestyrelsen.!!Det!er!lykkedes!os!at!sætte!flere!projekter!i!gang.!Dermatologisk!kirurgi!har!været!
introduceret!på!hoveduddannelseskurser,!og!der!er!blevet!skabt!en!nordisk!platform,!som!gør!det!
muligt!for!speciallæger!at!forbedre!sine!kirurgiske!færdigheder.!Det!er!vores!håb,!at!nedsættelse!
af!et!nyt!udvalg!vedrørende!æstetisk!dermatologi,!vil!åbne!op!for!en!diskussion!om!fremtidig!
placering!af!dette!område!i!vores!uddannelse.!Det!er!i!vores!øjne!uhensigtsmæssigt,!at!en!
nyuddannet!speciallæge!ikke!i!det!mindste!har!en!teoretisk!viden!om!æstetiske!behandlinger!og!
kender!og!kan!håndtere!bivirkninger!efter!kosmetiske!procedurer.!

!Vi!har!også!initieret!en!modernisering!af!speciallægeuddannelsen!med!det!formål,!at!skabe!et!
mere!gennemsigtigt,!motiverende!og!klinisk!orienteret!program.!Dermatologien!bør!fortsat!være!
et!attraktivt!speciale!for!de!dygtigste!og!tilgodese,!at!de!uddannelsessøgende!kan!have!forskellige!
talenter,!interesser!og!kompetencer.!!!

Organisatorisk!er!DDS!blevet!mere!synlig!og!har!fået!en!stor!indflydelse!i!den!nordiske!
organisation.!Der!er!styr!på!økonomien,!og!der!er!interesse!fra!sponsorer!i!at!samarbejde!med!
Selskabet.!!

Det!har!været!min!ambition,!at!kunne!bruge!selskabets!økonomiske!ressourcer!til!at!initiere!større!
kliniske!projekter,!som!på!den!ene!side!genererer!mere!dynamik!og!fremskridt!i!faget,!og!på!den!
anden!side!øger!samarbejdet!mellem!landets!afdelinger.!Desværre,!lykkedes!det!os!ikke!at!opnå!
dette!mål.!Vi!vil!på!ny!opfordre!alle!senior!forskere,!som!overvejer!at!initiere!landsdækkende!
kliniske!projekter,!om!at!komme!i!dialog!med!bestyrelsen!med!henblik!på!en!mulig!støtte.!Vi!vil!
snarest!offentligøre!betingelserne!for!at!opnå!støtte!fra!DDS!på!hjemmesiden.!
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Jeg!vil!endnu!en!gang!sige!tak!til!mine!kollegaer!og!venner!fra!bestyrelsen!og!til!alle,!som!via!deres!
udvalgsarbejde!har/eller!på!andet!vis!aktivt!har!hjulpet!med!at!udvikle!vores!selskab.!Også!mange!
tak!for!den!opbakning,!som!vi!har!nydt!fra!så!mange!af!jer.!Jeg!sætter!også!pris!på!de!kritiske!
kommentarer!jeg!har!fået,!og!som!har!hjulpet!os!med!at!gøre!vores!arbejde!endnu!bedre.!!!

Dimidium(facti(qui(coepit(habet!har!været!min!motto!lige!fra!min!tiltrædelse!i!bestyrelsen.!Nu!vil!
jeg,!i!min!rolle!som!afgående!formand,!hjælpe!bestyrelsen!med!at!færdiggøre!de!aktuelle!projekter!
og!bruge!min!erfaring!til!at!søsætte!nye,!spændende!initiativer.!!

!

Robert!Gniadecki!

København,!28!april!2014!

!



DDS Uddannelsesudvalgs årsberetning 2013 
 
Vi har i udvalget haft et travlt år, hvor vi har haft til opgave at udvikle en ny målbeskrivelse for 
vores fag og arbejde med en ny ansættelsesprocedure og ny faglig profil. 
Begge arbejdsopgaver er i fuld gang. Opgaverne løses af to undergrupper, der har rekrutteret 
medlemmer i og udenfor uddannelsesudvalget med repræsentanter fra såvel yngre læger og 
speciallægepraksis samt afdelingerne. 
 
Den gruppe der arbejder med den nye ansættelsesprocedure, har lavet et færdigt første udkast, hvor 
vi fremadrettet vil arbejde for at den kliniske del sammenholdt med CV samlet set vil tælle 40/60 % 
med det formål at rekruttere yngre kolleger, der har den største potentiale indenfor faget. Det 
betyder, at vi for første gang dette forår igen kan samles, som et landsdækkende ansættelsesudvalg. 
Den ny procedure kræver efteruddannelse af bedømmere, og denne opgave forventes løst i løbet af 
2014.  
 
Den gruppe der arbejder med den nye målbeskrivelse har mødtes to gange siden opstart og har fået 
skabt et første udkast af kernekompetencer – altså cirka 50 % af den forventede målbeskrivelse. 
Den nye målbeskrivelse kommer til at rumme nogle kernekompetencer, som skal læres på 
forskellige niveauer (mere komplicerede med tiden) samt nogle meget vigtige basiskompetencer, 
der målrettes vores fag og udviklingen heraf. Der vil være et ekstraordinært fokus på 
evalueringsmetoder med en afgrænsning af brugen af disse med henblik på at sikre, at de rent 
faktisk udmøntes i afdelingerne og i praksis. I denne gruppe forventes et fuldstændigt første udkast 
formentlig først færdigt i efteråret 2014. 
 
Derudover arbejder uddannelsesudvalget ad hoc med de forefaldende opgaver, som bringes op. Der 
har i 2013 været en del ekstra arbejde med aflysning af specialespecifikt kursus, da vores 
kursusbudget blev reduceret med knap ¼ af det ansøgte beløb, efter at vi var gået i gang med 
planlægning og også allerede havde afviklet et kursus. I 2014 har vi således fået ekstra midler til at 
afvikle 6 kurser i stedet for 5 kurser i år, hvilket dog har betydet ekstra belastning på afdelingernes 
bemanding her i foråret 2014, hvor der også har kørt det obligatoriske specialespecifikke 
forskningstræningskursus for udvalgte kursister. 
 
Endvidere har vi indført en obligatorisk elektronisk tilmelding til alle de specialespecifikke kurser, 
som i begyndelsen skabte lidt forvirring og drillede os alle. I skrivende stund har vi dog med hjælp 
fra den gode feedback og kritik, som vi har fået – og ved hjælp af særdeles gode folk fået 
tilmeldingsdelen til at fungere godt. Der er fortsat enkelte kursister, der hver gang ikke synes at 
kunne huske tilmeldingsdeadline, men vi håber at lige dele ’gulerod  og  pisk’ hjælper de sidste på 
plads med hukommelsen. Et stort tak til jer, der har meldt tilbage og har hjulpet denne lidt tunge 
(for den udvalgte hovedkursusleder og delkursuslederne) logistiske opgave på plads. 
 
I indeværende år har vi måttet sige farvel til Gitte Strauss, som er vores tidligere formand for 
udvalget. Endvidere har vi allerede sagt farvel til Lone Skov. Et stort tak til jer begge, som gennem 
mange år har ydet et stort og kvalitativt rigtigt godt og helt frivilligt arbejde for udvalget i denne 
gode sags tjeneste. 
 
På vegne af uddannelsesudvalget 
Anne Braae Olesen, Formand for Uddannelsesudvalget 
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Årsberetning fra DDS´s Laserudvalg: 
 
 
Medlemmer:  
Claus Zachariae (repræsentant for hospitalsafdeling),  
Erik Obitz (DDO repræsentant, udpeget af DDO),  
Hans Lomholt (DDO repræsentant), 
Lene Hedelund (repræsentant for hospitalsafdeling), 
Merete Hædersdal (formand, repræsentant for hospitalsafdeling),  
Peter Bjerring (repræsentant for privathospitaler). 
 
Aktiviteter: 
Udvalget mødtes i forbindelse med efteruddannelsesmødet på Munkebjerg og opdaterede 
anbefalinger vedr. vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser/IPL behandling. På grund af 
omorganisering  af  DDS’s  hjemmeside  har  der  været  nogle  udfordringer  mht  at  synliggøre  
anbefalingerne  for  DDS’s  medlemmer.  Der  arbejdes  aktuelt  på  at  forbedre  dette. 
  
Nyt: 
Med henblik på en styrkelse af vores fag er det valgt fremadrettet at opdele Laserudvalget i to nye, 
separate udvalg;  
i) Udvalg vedr. medicinsk laserbehandling i dermatologien  
ii) Udvalg for æstetisk dermatologi.  
 
Medlemssammensætning og kommissorier er nu på plads for de to nye udvalg, som således kan 
påbegynde deres arbejde 
 
Medlemssammensætning og kommisorium for Udvalg vedr. medicinsk laserbehandling i 
dermatologien: 
Medlemmer: Berit Carlsen, Hans Lomholt, Lene Hedelund, Susanne Vissing, Merete Hædersdal 
(formand). 
 
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. 
Endvidere er udvalget blevet bedt om at vurdere evt udarbejdelse af guidelines, og 
efteruddannelse.  
 
 
 
Merete Hædersdal, d. 19.04.2014 
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DRG-udvalget 
 
Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, 
regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til 
og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. 
 
Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae 
(2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). 
 
Udvalget har ikke i 2013 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. 
 
Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men 
udelukkende foregået mailkorrespondance. 
 
Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et høringssvar til 2014-taksterne. 
 
 
 
Lars Erik Bryld 
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!

Efteruddannelsesudvalg.

Formanden!(Anne!Danielsen)!ønskede!ikke!at!fremsende!årsrapport!

!

Kvalitetssikringsudvalg.(pjeceudvalget).

Anne7Grethe!Poulsen!har!trukket!sig!som!formand.!!!

!

Udvalget.vedrørende.guidelines.for.psoriasis.vulgaris.

Nedsat!i!2014,!har!endnu!ikke!afholdt!møder!

!
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