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Fagligt Selskab for Dermatologiske 

Sygeplejersker 

 

Fra bestyrelsesmøde den 10.9.19 
  

World Congress of Dermatology 

Fra d. 10.—15. juni deltog bestyrelsen i 
Verdenskongressen i Milano. Det var 6 
utrolige spændende og intense dage 
med masser af dermatologi.  

Deltagelsen var med til at styrke 
samarbejdet i bestyrelsen, og 
derudover blev der skabt netværk 
internationalt.  

På kongressens første dag deltog vi alle 
i et ”Nurse Meeting”, hvor der var 
mange spændende og relevante oplæg. 
Danmark var denne dag repræsenteret 
med 3 indlæg, hvilket er rigtig flot.  

Bestyrelsen er blandt andet blevet 
meget inspireret af de bristiske 
sygeplejersker, der gennem BDGN 
(British Dermatological Nursing Group) 
kan gennemføre et e-learnings program, 
som er et tilbud til deres medlemmer. 
Dette er noget vi godt kunne tænke os 
at arbejde videre med i Danmark. 

Derudover blev der afholdt møde med 
de dermatologiske 
sygeplejeorganisationer fra de lande 
der var repræsenteret, hvilket også 
var med til at styrke det internationale 
samarbejde. 

 

 

Landskursus 2020 

Bispebjerg har lavet et spændende 
program til vores landskursus på 
Comwell Roskilde d. 13. og 14. marts 
2020.  

Programmet ligger tilgængeligt på 
DSRs hjemmeside, hvor du også 
allerede nu kan tilmelde dig. 

Der vil også i år være workshops, hvor 
der er fokus på vidensdeling. Indhold 
på workshop samt tilmelding til disse 
kommer senere.  

 

Økonomi 

Der er kommet 2 ansøgninger til 
uddannelsesstøtte. Maybrit Nielsen der 
skal der skal deltage i EB kursus, og 
Siri Zelander der har søgt penge til 
Diplommodulet ”Forløb for mennesker 
med sår”. Begge medlemmer bevilliges 
uddannelsesstøtte.  

Fremover skal medlemmer sende 
ansøgningsskema til uddannelsesstøtte, 
senest 1 uge før et kommende 
bestyrelsesmøde for at komme i 
betragtning på mødet. 

 

Nordisk kongres 2022 

I 2022 skal Nordisk kongres for 
dermatologi og venerologi, holdes i 
København.  

Bestyrelsen gør sig overvejelser 
omkring hvordan dette skal planlægges, 
da vi selvfølgelig gerne vil planlægge en 
sygeplejedag på kongressen.  

Det er derfor uvist om det er realistisk 



både at afholde landskursus og nordisk 
kongres samme år. Dette drøftes igen 
på kommende bestyrelsesmøde.  

 

Journal club 

I starten af september blev der holdt 
journal club med 6 mødedeltagere. Der 
er endnu 1 møde planlagt i februar 
2020. På sidste planlagte møde skal det 
sidste år arbejde evalueres.  

Efter hvert møde lægges der et 
resumé af gennemgåede artikler på 
hjemmesiden, hvor de kan tilgås af 
medlemmerne. 

  

Næste planlagte bestyrelsesmøde 

holdes fredag den 22. november. 
  

 

  

  

 


