
Formandsberetning for 2014 

Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer. 

Den siddende bestyrelse er 

x Eva Benfeldt, formand, valgt 2013. Formand indtil maj 2016, fortsætter derefter som afgående 
formand i 1 år. 

x Rikke Skøt Cvetkovski, næstformand, valgt 2013. På valg 2015, genopstiller. 
x Jesper Elberling, kasserer, valgt 2012, genvalgt 2014. 
x Mette Mogensen, sekretær, valgt 2013. 
x Annesofie Faurschou, webmaster, valgt 2013. 
x Robert Gniadecki, afgående formand, valgt 2009. 

Bestyrelsens aktiviteter 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder samt en lang række e-
maildiskussioner. Bestyrelsen har også, i lighed med tidligere, besvaret henvendelser fra offentlige 
myndigheder, internationale organisationer og lægemiddelindustrien. Senest er der afgivet høringssvar 
vedr. den påtænkte sammenlægning af Gentofte og Bispebjerg afdelingerne, svaret findes på www.dds.nu. 

Organisatorisk 

Hjemmesiden www.dds.nu 

Dette skulle have været året, hvor hjemmesiden overgik sig selv – . Medlemsmails, mødeopslag, nyheder 
samt kalenderfunktion og andre funktionaliteter har i perioder fungeret nærmest optimalt, men siden har 
været plaget af hyppige nedbrud, som kun kan håndteres af det (meget billige) firma, som hjemmesiden 
køres igennem. Der har været tale om forskellige typer af virus- og hackerangreb, og vi er bekendt med at 
nedbruddene har været ubelejlige og sat medlemmernes tålmodighed på prøve. Bestyrelsen kommer ikke 
udenom at bruge både webmastertid og flere penge på at få etableret en stabil drift af hjemmesiden 
gennem en anden udbyder i 2015.  

http://www.dds.nu/
http://www.dds.nu/


Faglig profil og revideret ansættelsesproces 

Arbejdet med dette har været fortsat i 2 undergrupper med deltagelse af både uddannelsesansvarlige 
overlæger, postgraduate lektorer, speciallæger fra tutorpraksis og yngre dermatologer. 

Vi har fået formuleret en faglig profil, som lægger mere vægt på de kliniske færdigheder og på de specielle 
forhold omkring samarbejde, kommunikation, travlhed med mange korte konsultationer mv. som 
kendetegner langt de fleste dermatologers arbejdsmåde. Der er, både i den faglige profil men også i 
ansættelsesprocessen, lagt vægt på at ansøgeren udviser målrettethed i sin måde at forfølge en karriere i 
dermatologien. Dette kriterie er blevet relevant ifm. 5-års reglen (tidligere 4-års reglen), som betinger at 
man som yngre læge kun har meget kort tid at betænke sig i, før specialevalget skal træffes.  

Den nye ansættelsesproces, som bliver lanceret 3. juni 2015, består i en bedømmelse af CV (som 
dokumenterer akademikerrollen og dele af medicinsk ekspert-rollen; de 2 mest betydende roller når CV 
skal vægtes). Denne del af ansøgningen står for 60% af den samlede pointbedømmelse, mens den 
landsdækkende MMI-test, hvor alle ansøgere kommer til en testrunde, står for 40%.  

Ved MMI-testen gennemgår ansøgerne 5 forskellige testsituationer, som kan være en beskrivelse af et 
klinisk dilemma, et foto af en dermatologisk patient med en kort indledende tekst eller an mere åben 
problemstilling. Ansøgeren besvarer problemstillingen overfor 2 bedømmere, som ud fra en forud 
beskrevet bedømmernøgle ”scorer” ansøgerens evne til klinisk refleksion og beslutningstagning (ikke 
opremsning af paratviden, men ræsonnement).  

Der forgår en nationalt træningssymposium for bedømmere fredag 8. maj 2015. 

Hele denne omlægning er en opgave, som blev givet af den afgående formand, Robert Gniadecki, og 
bestyrelsen på det tidspunkt. Opgaven har været koordineret med bl.a. Foreningen af Yngre Dermatologer 
og Videreuddannelsessekretariaterne.  

Ordningen vil blive evalueret efter 2 år. Umiddelbart har vi bestemt opnået den modernisering og det 
forbedrede fokus på klinikerrollen, som netop var opgaven. 

(Faglig profil-udvalg: Eva Benfeldt, Anne Danielsen, Ulrikke Lei, Hanne Fogh, Gregor Jemec og Frej Studstrup) 

(MMI-udvalg: Eva Benfeldt, Lone Skov, Ulrikke Lei, Kristina Ibler, Jakob Mutanu Jungersted og Hanne Fogh) 

 

Målbeskrivelsen 

Her er der igen udført et gruppearbejde med deltagere fra hospitalsafdelinger, fra det postgraduate 
lektorsystem, fra FYD, fra tutorpraksis. Vi har fået udviklet en målbeskrivelse, som tager udgangspunkt i de 
centrale færdigheder i arbejdet med dermatologiske patienter (og ikke udgangspunkt i en lærebogs 
opbygning fx). Dette gør, at målbeskrivelsen forhåbentlig får en større umiddelbar brugbarhed og relevans, 
og det er nødvendigt. Sundhedsstyrelsen kræver dokumentation for at kompetencerne karakteriseres og at 
kompetenceevalueringen dokumenteres. Løser vi i de faglige selskaber ikke disse uddannelsesopgaver (og 
udviklingen af værktøjerne til at kompetenceevalueringen foretages ude på afdelingerne og i tutorpraksis) 
– så ender det med en eksamen i stedet. Vi er i de afsluttende revisionsfaser for denne nye målbeskrivelse, 
som vi forventer at Sundhedsstyrelsen vil endeligt godkende før sommerferien.  



Målbeskrivelsen vil blive lagt på DDS’ hjemmeside når dette er sket. 

(Faglig profil-udvalg: Anne Braae Olesen, Sanne Buus, Jakob Torp Madsen, Henrik Kralund, Gabrielle Vinding, Robert 
Gniadecki, Ulrikke Lei, Eva Benfeldt) 

 

Vedrørende guidelines 

Vi har i 2014 fået nye guidelines for behandling og udredning af atopisk eksem, for røntgenbehandling af 
hudlidelser og guidelines for behandling af aktiniske keratoser. I 2013/4 blev igangsat guidelinegrupper, der 
arbejder med retningslinier for behandling og udredning af kronisk urticaria og vedr. æstetisk dermatologi. 
Sammensætningen af grupperne og deres kommissorier kan ses på www.dds.nu. 

 

Euromelanoma 

Der var en meget vellykket presse- og kommunikationsstrategi for mange af arangementerne i 2014, som 
mange steder var utrolig velbesøgte. Man har fra Euromelanomas side efterfølgende valgt at lade 
screeningsstederne ligge på centrale steder (Musikhuset, Den Sorte Diamant etc.). Dette er ikke en del af 
DDS’ bestyrelsens aktiviteter, men næstformand Rikke Skøt Cvetkovski deltager som repræsentant for 
bestyrelsen. 

 

Samarbejdet mellem DDS, DDO og YD 

Bestyrelsen har haft årligt møde med bestyrelserne for DDO og YD og referater fra bestyrelsesmøder er 
udvekslet mellem selskaberne.  

 

Sundhedsstyrelsen og den reviderede specialeplan for dermato-venerologi 

Fra Sundhedsstyrelsen udgår en del høringer og som det væsentligste projekt har den store revision af alle 
specialeplanerne kørt i knap 2 år. Vedrørende dermato-venerologiens specialeplan har vi fra Dansk 
Dermatologisk Selskab deltaget med Robert Gniadecki, Mette Deleuran og undertegnede og de øvrige 
deltagere har været udpegede fra Regionerne, fra DRS, fra andre interessenter. Ud over et enkelt 
indledende møde har koordinationen af processen forgået via mail, idet jeg som formand har holdt 2 
opfølgende koordinerende møder med Sundhedsstyrelsens repræsentant. Det har været en proces præget 
af et godt samarbejde i gruppen, og vi har opnået at hidrosadenitis optages som ny, højt specialiseret 
funktion, og at de tungeste genodermatoser ligeledes hæves til højt specialiseret niveau. En række 
ændringer har været drøftede uden at medføre gennemførte ændringer, da frihedsgraderne til at etablere 
nye behandlingsmæssige områder er begrænsede (bl.a. af kravene til koordinering med andre, tilstødende 
specialer). I den sidste fase, hvor specialeplanen blev koordineret med andre specialer (uden vores 
deltagelse) opstod nogle umotiverede ændringer, som efterfølgende kunne korrigeres.  

Alt i alt har vi fået et godt resultat, der udestår fastlæggelsen af monitorerings-diagnosekoder for specialet, 
men dette er næsten på plads. 

http://www.dds.nu/


(Skulle man ønske flere detaljer om processen med Specialeplanen stiller jeg gerne alle 2000 mails i 
mappen ”Specialeplan” på min PC til rådighed-). 

 

Samarbejde med Nordic Dermatology Association (NDA), UEMS, ILDS 

Vi har i NDA en dansk præsident, som er Gregor Jemec, og den danske repræsentant er Tove Agner. DDS. 
DDS’ medlemmer er nu atter medlemmer af det genfødte NDA, i hvis regi der afholdes fælles kurser i fx 
dermatologisk kirurgi og planlægges fællesnordiske kurser i dermatoskopi, men på længere sigt også et 
kursus i dermatologisk laserbehandling. 

Monika Gniadecka og Tonny Karlsmark er DDS’ repræsentanter i UEMS, hvor Monika Gniadecka er aktiv i 
Fostering Dermatology-gruppen med bl.a. kurser i dermatologisk kirurgi. 

Gregor Jemec og Mette Deleuran er DDS’ delegerede til Verdenskongressens ILDS møde i 2015. 

 

Repræsentanter i nationale udvalg og grupper 

IRFs specialistgruppe for den Nationale Rekommendationsliste for Hudsygdomme: Lars Erik Bryld, Simon 
Francis Thomsen (udpegede 2014) 

Arbejdsgruppe vedr. RKKP vedr. kliniske databaser: Tomas Norman Dam 

Arbejdsgruppe for National Klinisk Retningslinje for psoriasis (tværfaglig smn. endokrinologi, kardiologi, 
rheumatologi): Lone Skov, Lars Iversen, Jakob Torp Madsen, Willy Avrach. 

 

Årsfesten 

Blev holdt på Nationalmuseet og alle pladser var udsolgt. Vi var glade for at se den store tilslutning fra især 
de yngste dermatologer. Bestyrelsen håber at både ældre og yngre dermatologer, både hospitalsansatte og 
privatpraktiserende, vil benytte lejligheden til at gå til årsfasten i Selskabet også næste år. 

 

Møder 

Der er afholdt 2 ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. Det ordinære 
forårsmøde 2014 var på Odense Universitetshospital, medens årets efterårsmøde blev afholdt på 
Bispebjerg Hospital.  

Efteruddannelseskurset blev som altid afholdt på Hotel Munkebjerg, mødet var velbesøgt med deltagelse af 
det hidtil største antal dermatologer, og der var som tidligere en god faglig og kollegial stemning, samt et 
som altid interessant program. 

 

Legater uddelt i 2014 



 

Dansk Dermatologisk Selskabs æreslegat 

Tove Agner. 

  

Nyt æresmedlem 

Flemming Brandrup. 

  
Opgaver, planer og visioner for det næste års arbejde i bestyrelsen 

x Vi er værtsland for EADV 2015, hvor DDS støtter Finsen Symposium med 50.000 kr. Mange danske 
dermatologer deltager aktivt med abstractbedømmelser, foredrag og chairman-opgaver.  

x Bestyrelsen ønsker at uddele op til 1 million fra DDS formuen til forskning efter grundig 
planlægning af processen og krav til projekter. Der skal være tale om dermatologisk forskning, som 
gavner faget og favner flere afdelinger. 

x Revision af NMSC guidelines (ny gruppe), desuden skal nedsættes arbejdsgruppe til guideline for 
hidrosadenitis og for hyperhidrose. 

x Et medlemssurvey om bl.a. kosmetisk dermatologi, om ønskede emner til efteruddannelse, om 
hvad danske dermatologer ser som de vigtigste udfordringer for dermatologien.  
 

Til slut en stor tak til alle, der gennem udvalgsarbejde eller gennem andre initiativer har bidraget til 
selskabets aktiviteter. 

 

København 7. maj 2015 

Eva Benfeldt, formand DDS 

 
 
 

 

 



Udvalgsberetninger for 2014 

 

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 2014 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. 

Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, og heller 
ikke været anledning til nogen mailkorrespondance. 

 

Lars Erik Bryld 

 

Efteruddannelsesudvalget 

Medlemmerne er Gitte Irene Strauss; Monika Gniadecka; Anette Bygum; Anne Birgitte 
Nørremark Simonsen; Lene Hedelund; Tine Vestergaard. 

Vi har afholdt planlægningsmøde i forbindelse med DDS-mødet i Odense. Der var 
efteruddannelsesmøde i Munkebjerg i januar 2015. 
Vi holder møde 9/5 i Århus. 
Jeg mener ikke at der er mere at rapportere. 

 
Mvh Anne Danielsen 

 

Pjeceudvalget 

Udvalget har ikke været i aktion i år. 

Jeg varetager dog sammen med Den Danske Kontakt Dermatitis Gruppe (DKDG) løbende 
revidering af patientinformetionerne vedrørende  kontaktallergi. 

De lægges alle på Videnscenter for allergi´s hjemmeside. 

Tidligere blev de så automatisk udskiftet på DDS hjemmeside. 

Jeg er i tvivl om det fungerer lige nu. Det vil jeg følge op på, så vi ihvertfald kan få den del 
på plads. 

Christian Avnstorp 



Vedr. Dansk Dermatologisk Selskabs udvalg for psoriasis 

Gruppen har følgende deltagere: Lars Iversen (Marselisborg Hospital), Mads Rasmussen 
(Marselisborg Hospital), Aksel Otkjær (praksis), Kristian Kofoed (Gentofte Hospital), 
Robert Gniadecki (Bispebjerg Hospital), Lone Skov (Gentofte Hospital) formand. 

DDS har gennem årene haft flere forskellige udvalg vedr. Psoriasis, bl.a. guidelines 
udvalg, klimaudvalg, guidelines for biologisk behandling. Disse udvalg er alle samlet til ét 
udvalg under navnet Dansk Dermatologisk Selskabs udvalg for psoriasis. Udvalget har, 
siden det blev startet i foråret 2014, holdt 2 møder.  

Følgene emner har bl.a. været diskuteret: 

Kliniske nationale retningslinjer for psoriasis. Gruppen har med held via DDS anbefalet 
Sundhedsstyrelsen at lave kliniske nationale retningslinjer for psoriasis. SST har 
accepteret og 2 medlemmer fra psoriasis gruppen er med i SSTs arbejdsgruppe for de 
nationale retningslinjer. 

Udvalget har desuden til opgave at vedligeholde selskabets guidelines vedr. biologisk 
behandling. Der er kommet to nye, dyre behandlinger til psoriasis henholdsvis Apremilast 
og Secukinumab. En generel opdatering af guidelines for biologisk behandling samt afsnit 
om de nye produkter er derfor på trapperne. 

Med venlig hilsen Lone Skov 

       

Beretning fra Urticaria udvalget 

Medlemmer Simon Francis Thomsen, Liselotte Halkær Brydensholt, Kristian Koefoed, 
Michael Heidenheim og Christian Vestergaard (formand). 

Udvalget har siden foråret 2014 arbejdet med at udfærdige en guideline for behandling af 
kronisk urticaria. Udvalget har undervejs holdt et samlet møde ved DDS’ årsmøde på 
Bispebjerg Hospital, og derudover holdt ad hoc møder pr telefon eller e-mail. Arbejdet har 
nu nået sit sidste stadie og mangler blot formalia førend det indsendes til DDS bestyrelse 
til høring og godkendelse. 

På udvalgets vegne, Christian Vestergaard 

    

Udvalg for Æstetisk Dermatologi 

Vi har ikke holdt nogen møder i det forløbne år.Udvalget består af følgende 
medlemmer:Claus Zacharie (formand), Peter Bjerring, Hans Lomholt, Erik Obitz. 

Der har ikke været nogen henvendelser til udvalget om ad hoc spørgsmål.Der har været 
en vis korrespondance på e-mail. 

Mvh Claus Zachariae 

 



Årsberetning fra DDS udvalg vedr. Medicinsk Laserbehandling: 

Medlemmer: Berit Carlsen, Hans Lomholt, Lene Hedelund, Merete Hædersdal (formand), 
Susanne Vissing. 
 
Kommissorium: 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 udarbejde 
guidelines og efteruddannelse.  

Aktiviteter: Udvalget mødtes i forbindelse med efteruddannelsesmødet på Munkebjerg og 
opdaterede anbefalinger vedr. vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser/IPL behandling.  
De opdaterede vejledninger kan hentes på DDS’s hjemmeside, som dog gennem nogen 
tid har været vanskelig tilgængelig. DDS arbejder på at forbedre dette. 
 
På sigt planlægges det, at laser-udvalget afholder et efteruddannelseskursus i NDA regi; 
eller det overvejes, om efteruddannelseskursus bedre afholdes i et andet regi. 
Aktuelt arbejder Udvalget på en publikation vedr. medicinsk laserbehandling. Lene 
Hedelund er primus motor på dette arbejde. 

Merete Hædersdal 

 

 

 


