
Nyhedsbrev, september 2018. 

Fagligt Selskab for Dermatologiske 

Sygeplejersker 

Fra bestyrelsesmøde d. 6.9.18 

Landskursus 2019.                                           

Bestyrelsen arbejder med styregruppen fra 

Aarhus om det kommende års landskursus. Sidste 

hånd er ved at blive lagt på programmet af 

styregruppen og det ser ud til at blive rigtig 

spændende. Vi kan løfte sløret for emner som; 

Inflammation, tarm-mikrobiomet og vores 

immunsystem. Antiinflammatorisk kosts 

betydning for Hudsygdomme? Hyperhidrosis. 

Scabies. Psoriasis og unge. Hidrosadenitis. Da 

landskurset afholdes på Kolding Fjord, vil der 

også blive indlagt tur på Sygeplejerske museet, 

samt spændende workshops. Tilmelding til 

workshops vil denne gang foregå på Landskurset. 

Program og tilmeldings mulighed vil blive lagt på 

hjemmesiden i oktober. 

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at det i år 

igen er muligt at tilmelde posters til fremvisning 

på Landskurset. 

Økonomi.                                                                    

Der var denne gang 2 ansøgere om støtte til 

deltagelse i European Society of Cutaneous 

Allergy and Contact Dermatitis i Milano, som hver 

fik bevilliget 2.500,- 

Ansøgnings skemaerne til økonomisk 

støtte/legater/projekter kan være lidt  

problematiske at udfylde, hvorfor de nu revideres 

og gøres lettere at tilgå og udfylde korrekt. 

 

 

 

Bestyrelsens faglige visioner.                           

Første indsatsområde er; hudpleje til ældre, som 

der ønskes en mere ensartet og evidens baseret 

viden om. Emnet lægges ud til Journal Club, som 

et muligt emne at arbejde videre med for dem. 

Nordisk og internationalt samarbejde.               

Det er fortsat vigtigt at fremme og styrke 

samarbejdet internationalt mellem 

sygeplejersker, der beskæftiger sig med 

dermatologi og/eller venerologi. Gennem et 

stærkt samarbejde kan vi øge kvaliteten af plejen 

og behandlingen til vores patienter og sammen 

udvikle en evidensbaseret dermatologisk 

sygepleje. 

Bestyrelsens har i 2019 besluttet at koncentrere 

sin deltagelse om: World Dermatology meeting i 

Milano 10.-15. juni 2019.  Der arbejdes på at 

bestyrelsen kommer af sted samlet. Der er fra 

bestyrelsens side indsendt abstract på 2 indlæg 

på kongressen og 1 poster.  

Det svenske årsmøde lægges i 2019 i 

sammenhæng med NDA Congress 8.-10. maj. 

Husk du som vanligt kan ansøge om rejselegat, 

hvis du har lyst til at deltage i noget af 

ovenstående. 

Hjemmesiden og facebook                                  

Husk at følge med her på siden og fb- gruppen; 

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker  

Næste planlagte bestyrelsesmøde finder sted 

26.november 2018. 

 

                      



 


