
Nyhedsbrev, april 2020                 

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker 

Bestyrelsen har afholdt årets sidste bestyrelsesmøde (via video) d.28.04.20 og i den forbindelse får 

du her sidste nyt. 

 

Kære alle medlemmer,  

Det er en mærkelig tid for os alle. Corona-virus betyder at vi arbejder på andre måder end vanligt. 

Nogle er sendt ud og hjælpe på andre afsnit/afdelinger, og nogle holder hjulene i gang på egen 

afdeling. Uanset hvor man slår sine folder i disse dage er dermatologiske sygeplejersker rundt 

omkring i landet meget omstillingsparate og gør et kæmpe arbejde for at hjælpe til og det vil vi 

også gerne fra FSDS anerkende.  

Vi er alle påvirket af denne tid, såvel privat som arbejdsmæssigt, og det er en tid der sætter tanker 

i gang. Lars Saabye Christensen siger det meget smukt i dette lille digt. (følg linket for at lytte): 

https://www.vg.no/rampelys/bok/i/9v4ojE/lars-saabye-christensens-lille-dikttroest-kjenner-ikke-

byen-

igjen?fbclid=IwAR0MSrHPsmsDqLGbQlbTcqQnpDcoGWOSYafBmH1pz3WMU1AX8G4IqgJIQGM 

 

Landskursus: 

Vi var desværre pga. corona-virus nød til at aflyse landskursus 2020. Alle deltagere fik i forbindelse 

med aflysningen deres kursusgebyr tilbagebetalt. Bispebjerg havde lavet et stort arbejde for at få 

et fantastisk kursus op og stå og vi var 112 tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt vi måtte aflyse, men vi 

vender stærkt tilbage i 2021, mere specifikt d. 12 og 13 marts. Bispebjerg vil heldigvis gerne tage 

sig af opgaven igen og de stabler en nyt spændende program på benene. Vi glæder os meget til at 

se rigtig mange af jer i marts 2021. 

Da landskursus blev aflyst, har vi ikke afholdt generalforsamling, da den jo plejer at være en del af 

landskurset. Generalforsamlingen skal afholdes i 2020 og vi vil sende dato, placering og andet info 

ud så snart detaljerne er på plads. På grund af restriktioner for hvor mange vi må være samlet, vil 

vi gøre det sådan at man kan deltage i generalforsamlingen enten ved fremmøde (der vil være 

tilmelding, så vi har styr på antal) eller via Skype business. Mødet vil fysisk blive afholdt på OUH.  
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Hjemmeside, Nyhedsbrev og Facebook: 

I bestyrelsen overvejede vi at stoppe med at udsende Nyhedsbrevet, som du sidder og læser lige 

nu, da vi var og tildeles stadig, er i tvivl om, hvorvidt det bliver læst. Vi har, som det ser ud nu, 

nyheder fra selskabet på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og i Facebook gruppen.  

For at afklare hvorvidt nyhedsbrevene bliver læst udsendte vi et lille kort spørgeskema via mail til 

alle medlemmer. 51 medlemmer svarede og af den gruppe ønskede lidt over halvdelen at vi 

fortsatte med at lave nyhedsbrev. Og lidt over halvdelen synes at nyhedsbrevet havde værdi. Af 

den resterende gruppe der besvarede, skrev kun et fåtal at de ikke synes det var relevant, mens en 

mindre gruppe skrev at de ikke vidste om de synes det var relevant. 

Baseret på denne meget beskedne undersøgelser vælger vi indtil videre at fastholde 

nyhedsbrevet. Flere medlemmer gav udtryk for de ønskede at få nyhedsbrevet sendt ud per mail 

og dette vil vi forsøgsvis også gøre.  

Mødeaktiviteter: 

Vi arbejder jo alle, pga. corona-virus, under visse restriktioner og det betyder at flere 

mødeaktiviteter er sat midlertidigt på pause og vi har derfor ikke meget nyt vi kan berette. Men 

det kribler i fingrerene og så snart det er forsvarligt og vi har lov at mødes igen vil vi genoptage 

vores mange aktiviteter og i vil selvfølgelig kunne læse om det her i nyhedsbrevet.  

Gode initiativer: 

I denne tid hvor der er utrolig meget fokus på håndvask har flere dermatologiske afdelinger sat 

fantastiske initiativer i gang for at hjælpe borgere og sygeplejersker med meget tørre hænder. 

To sygeplejersker på Dermatologisk Ambulatorium på Bispebjerg Hospital har sat sig for at 

bekæmpe og forebygge håndeksem hos sygeplejersker. Malene Folkersen Ryborg og Britt 

Nilausen har udvidet et eksisterende tilbud til medarbejderne på hospitalet om vurdering, råd 

og vejledning, så de hurtigt kan få hjælp. Derudover har de to sygeplejersker været rundt på 

nogle af de afdelinger, som er hårdest ramt af Covid-19 for at give gode råd og uddele 

fugtighedscreme. Læs om det i linket: 

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/saadan-passer-du-paa-dine-haender 

Fra Aarhus universitetshospital er der lavet en rigtig fin lille film med tre gode råd til hvordan 

man undgår tørre hænder og håndeksem. Se filmen på FB ved at følge linket: 

https://www.facebook.com/aarhusuniversitetshospital/posts/3254016864621970 

Gentofte hospital har produceret en film til børn (deres forældre må også gerne se med 😉) om 

hvordan de passer på deres hænder i denne vaske-rigtig- meget-hænder-tid. En film som SST 

også har lagt på deres FB-side. Se filmen ved at følge linket: 

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/hvordan-passer-vi-pa-vores-haender 

 

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/saadan-passer-du-paa-dine-haender
https://www.facebook.com/aarhusuniversitetshospital/posts/3254016864621970
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På bestyrelsens vegne ønskes I alle et godt forår. 

Pas på jer selv og hinanden. 

 

Her til sidst et lille screenshot billede fra vores sidste bestyrelsesmøde: 

 

 


