
Nyhedsbrev, december 2016 
Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker 

Fra bestyrelsesmøde den 5. december 

Gitte Harboe, Gentofte Hospital, har desværre valgt at træde 

ud af bestyrelsen, da hun har fået nyt job inden for 

kardiologien. Det har ikke været nogen nem beslutning efter 

omkring 15 år i specialet. Gitte udtrykker, at hun har været 

meget glad for bestyrelsesarbejdet og være en del af det fine 

samarbejde på tværs af hospitalerne. 

Bestyrelsen finder Gittes valgt som et tab for dermatologien, 

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker og 

Gentoftes dermatologiske afdeling. Gitte er en stor faglig og 

menneskelig kapacitet. Vi har været utrolig glade for at 

samarbejde med Gitte, og vil savne hende. Vi ønsker Gitte 

det bedste og at kardiologien kan give hende de muligheder 

og udfordringer der, som hun har brug for.  

Da selskabet ikke har valgt at have suppleanter til 

bestyrelsen, forsætter den med kun 6 medlemmer ind til 

næste generalforsamling i september 2017, hvor der er valg. 

Vi håber, at vi der kan få nye kræfter ind i bestyrelsen. 

Faldende medlemsantal – hjælp os! 

Gennem de seneste år har der været et fald i antallet af 

medlem i selskabet fra 218 medlemmer i 2011 til nu 185. 

Årsagerne kan være mange: Bestyrelsen mener at det kan 

skyldes, at der er sparet en del stillinger væk på 

hospitalsafdelingerne, en del er gået på pension og vi har ikke 

formået at alle nyansatte indmeldt. En forklaring kan også 

være at vi ikke som vanligt har haft deadline for tidlig og 

dermed billigere deltagelse i november til næste års 

landskursus.  

Vi vil bede jer alle om at opfordre at jeres kolleger til at blive 

medlemmer. Fordele som medlem er: 

- Et fagligt inspirerende netværk 

- Mulighed for at deltage på landskurset (kun for DSR-

medlemmer) 

- Reduktion af kursusafgift ved deltagelse på landskurset 

- Information via hjemmeside og Facebook 

- Mulighed for økonomisk støtte til studierejser og kongresser 

Indmeldelse foregår via DSR hjemmeside 

 

Landskursus 2017  

Landskursus 2017 vil blive afholdt på Hotel Faaborg Fjord 22.-

23. september 2017.  Foreløbigt program er nu klar og 

vedhæftes. Husk det er 1000 kr. billigere for deltagelse ved 

tidlig tilmelding. Tilmeldingen foregår via Selskabets 

hjemmeside, og kan tilgås fra 15. januar. 

Industrien inviteret 

I december har bestyrelsen sendt invitationer til industrien 

med tilbud om at deltage med stand på landskurset om 

fredagen. På Hotel Faaborg Fjord er der et meget stort og 

centralt liggende udstillingslokale, så der er plads til mange. 

Tilmelding til workshop, deadline 1. marts 2017 

Hvis du ønsker at stille dig til rådighed med workshop ved 

landskurset, så bedes du hurtigst muligt sende en 

arbejdstitel. Endelig tilmelding er senest 1. marts. 

Tilmeldingen foregår til bestyrelsesmedlem Katrine Rutz fra 

OUH på mail: katrine.rusz@rsyd.dk 

Projektpulje 

Har du/I en ide til et udviklingsprojekt i din kliniske praksis, og 

mangler finansiering, så er Selskabet Projektpulje måske en 

mulighed. Der er deadline for ansøgning 31. januar. Puljen er 

på 15.000 kr. Læs mere på hjemmesiden. 

 

Hudseminar Norge,  
Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i 

dermatologi og venerologi har sendt en julehilsen og oplyst 

at der holdes Hudseminar i Trondheim den 20.-21. paril i 

Trondheim. Nærmere oplysninger vil blive lagt på 

hjemmesiden, når vi har dem. 

Tillykke til Anette Stensgaard  

Ultimo november fik dermatologien en sygeplejerske med en 

Ph.d.. Anette Steensgaard forsvarede og fik stor ros for sit 

arbejde om danske børn og unge med fødevareallergi. Vi 

glæder os til at høre om hendes arbejde på landskurset 2017. 

 

På vegne af bestyrelsen ønskes I alle en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår. Vi håber, at selskabet kan bidrage til faglig 

inspiration og ny viden om god 

dermatologisk sygepleje. 

Jette Skiveren, formanden, 

jski0001@regionh.dk

 


