
Nyhedsbrev, december 2019                 

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker 

Bestyrelsen har afholdt årets sidste bestyrelsesmøde 22.11.19 og i den forbindelse får du her 

sidste nyt. 

 

Landskursus 13.-14. marts 2020 

Afholdes i Roskilde på Comwell, det er Dermatologisk afdeling, Bispebjerg hospital, der har 

tilrettelagt det faglige program. Programmet ligger på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde 

dig. Fristen for tilmelding er 10.1.20. Husk! Du skal være medlem af selskabet inden 

tilmeldingsfristen for at få den billige pris til Landskurset. 

 

Hjemmeside, Nyhedsbrev og facebook 

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

da vi er i tvivl om, hvorvidt det bliver læst. Vi har nyheder på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og 

facebook gruppen og er alle 3 steder relevante? Det vil medlemmer af bestyrelsen, prøve at finde 

ud af via en spørgeskema undersøgelse til Jer i nærmere fremtid. 

 

Nordisk, europæisk og internationalt samarbejde 

Efter deltagelsen i verdenskongressen i Milano juni 2019 er vi i bestyrelsen blevet inspireret af det 

britiske selskab af dermatologiske sygeplejersker (BDNG) til at kigge nærmere på e-learning 

indenfor dermatologi og venerologi. – Vi vil arbejde videre  med e-learning, i håb om at finde frem 

til en mulig dansk model for alle medlemmer af FSDS. 

På verdenskongressen blev det besluttet af de repræsenterede lande at oprettet en ny 

international organisering af sygeplejersker, der arbejder med hud og kønssygdomme. Den har 

fået navnet GAND, som står for Global Alliance of Nurses in Dermatology.  Vi vil i bestyrelsen 

bakke op om det nye tiltag og holde jer orienteret så godt vi kan om, hvad der kommer til at 

foregå i det forum. 

Der er Nordisk kongres i København 18-20 maj 2022. I bestyrelsen gør vi vores overvejelser om, 

hvorvidt det skal have indflydelse på, om vi skal afholde landskursus i 2022 eller ej. Deltagelsen i 



Nordisk kongres vil pr. deltager løbe op i 4000,- + overnatning og transport, hvilket er væsentlig 

dyrere end prisen for deltagelse i landskursus. På nuværende tidspunkt er der i bestyrelsen mest 

stemning for at prioritere Landskursus 2022 højest.  

 

Uddannelses muligheder for SOSU og SSA 

Der er jævnligt spørgsmål til bestyrelsen om mulig deltagelse på landskurser o.lign. for 

ovennævnte faggrupper. Det er desværre ikke muligt, men vi vil gøre opmærksom på, at der i DDO 

(Danske Dermatologers Organisation) findes uddannelse og efteruddannelses kurser for sosu og 

ssa personale. 

 

Eventuelt 

FNAT 

Der er i det meste af landet på nuværende tidspunkt stor forekomst af fnat. I den sammenhæng vil 

vi henlede opmærksomheden på OUH’s retningslinjer, som er udarbejdet efter et større 

projektarbejde, (indlæg på landskurset 2019). Disse retningslinjer er udarbejdet og opdateret i 

forhold til de europæiske guidelines.  

Vi vil også gøre opmærksom på, at det siden maj 2019 er muligt at få tilskud til Nix, Stromectol og 

Tenutex behandling for den enkelte, familien og andre, der har været i tæt kontakt med fnat. 

 

 

Det var sidste nyt fra bestyrelsen    

Husk at forebygge hudsult 😊.     

                           

På bestyrelsens vegne ønskes I alle en  

Glædelig Jul og Godt Nytår 


