
Nyhedsbrev, juni 2016 
ved Jette Skiveren 

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker 

Som et nyt tiltag har bestyrelsen besluttet at udgive et 

Nyhedsbrev 4 til 5 gange om året, ofte en måneds tid efter 

bestyrelsesmødet.  

Velkommen til Maybrit 

Primo maj holdt bestyrelsen sit første møde efter 

Landskurset.  Her blev det nyvalgte bestyrelsesmedlem 

Maybrit Vorbjerg Nielsen budt velkommen. Maybrit er 

uddannet i 1988 på Aarhus kommunehospital, og har været 

ansat inden for dermato-venerologien siden da. Maybritt har 

mange års erfaring med foreningsarbejde indenfor 

gymnastik. Velkommen ;=) 

Konstituering af bestyrelsen 

Da mødet var det første efter Generalforsamlingen, var det 

vigtigste punkt konstituering. Roller og opgaverne blev 

fordelt med Jette Skiveren som formand, Hanne Fårup som 

næstformand, Helle Pia Knudsen som kasserer, Lone 

Frederiksen som webmaster, Katrine Rüsz som webassistent 

og varetagelse af bestyrelsens dropboks, Gitte Harbo som 

firma- og udstillersansvarlig og Maybrit Vorbjerg Nielsen 

som Gittes assistent. 

Evaluering af landskursus 2016 

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af det nyligt 

afholdte Landskurset med udgangspunkt i deltagerne 

skriftlige evalueringer. Samlet set var der stor tilfredshed fra 

deltagerne med indhold, afvikling og kursussted. Der var 

mange ideer til indhold, som vil blive givet videre til 

styregruppen på Odense Universitets Hospital, som 

planlægger det faglige indhold for Landskursus 2017. 

Bestyrelse inddrog også evalueringen i opdateringen af 

bestyrelsens dokument vedr. opgaver i forbindelse med 

afvikling af landskursus – et større men vigtigt arbejde.  

Landskursus 2017  

Landskursus 2017 vil blive afholdt på Hotel Faaborg Fjord 

22.-23. september 2017, og ikke i marts som vanligt. 

Bestyrelsen har vurderet, at der vil være for mange, der ikke 

kan deltage, da ingen personaler fra BBH kan få fri pga. 

implementering af Sundhedsplatformen (nyt IT system). 

Bestyrelsen har fået Generalforsamlingens støtte til denne 

ændring. Da Landskurset flyttes ½ år, får det betydning for 

de vanlige deadlines. Derfor vil du først kan forvente at se 

programmet for landskurset ultimo februar 2017 med sidste 

frist for tilmelding 1. juli 2017. 

Workshop, landskursus 2017 

Bestyrelsen vil opfordre medlemmer, som ønsker at stille sig 

til rådighed med workshop, til at indsende arbejdstitel for 

workshop senest 1. oktober 2016 til formanden.  

Poster, landskursus 2017 

Ved landskursus 2017 ønsker bestyrelsen, at der er poster-

præsentationer, da en posters ofte er gode til at præsentere 

både små til store udviklingsprojekter – hvilket ofte er til stor 

inspiration for andre i Selskabet. Vi håber, at du/I vil støtte 

op om initiativet.  

Tilbud: Vil du med til det svenske årsmøde 

Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige holder 

årsmøde 7.– 8. oktober 2016. Bestyrelsen har besluttet, at 

hvis du er medlem af FSDS og har du lyst til at deltage, så 

kan du og 3 andre medlemmer fra selskabet komme gratis 

med. Ansøgningsfrist 10. juni! Læs mere på selskabets 

hjemmeside under nyheder. 

Ansøgning om støtte  

Ansøgning om støtte til fx kongresser skal fremsendes 

formanden senest 14. dage før et bestyrelsesmøde for at 

kunne blive vurderet på mødet. Næste møde er 30. august. 

Ansøgning kan kun foregå til fremadrettede aktiviteter. 

Jette Skiveren 

 

Dermatologisk online uddannelse  

Selskabet har en henvendelse fra en sygeplejerske Edith 

Vang på Færøerne, der arbejder på Dermatologisk 

Ambulatorium i Thorshavn Hospital. Edith er i gang med en 

online universitets uddannelse indenfor dermatologi på 

Stirling University, UK. Hun har sendt os link på de to 

moduler hun har valgt at tage: http://www.stir.ac.uk/health-

sciences/courses/cpd/modules/cpd/dermatology-for-health-

professionals.html http://www.stir.ac.uk/health-

sciences/courses/cpd/modules/cpd/gateway-to-further-

study.html . Måske de kan inspirere dig. 

Rejsebrev fra Trondheim 

Lone og Jette har deltaget i Nordisk sygeplejefagligt møde og 

kongres for dermatologer i Trondheim sidst i april. Deres 

rejsebrev kan ses under nyheder på hjemmesiden. 
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