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Verdenskongressen indenfor dermatologien finder sted hvert andet år. I år 

fandt den sted i Milano og jeg var så heldig at få bevilliget en del af rejsen fra 

DSDS. Min baggrund for at deltage var at jeg gerne ville præsentere noget af 

det forskning som vi sygeplejersker har beskæftiget os med det sidste år, 

herunder også mit ph.d.-studie. Formålet var ikke kun at få formidlet den 

forskning der udspringer fra Hudafdeling I og Allergi Centret på OUH, men ligeledes at skabe mig et netværk 

inden for den dermatologiske verden. Jeg drog afsted på kongressen med tre accepterede posters og et 

mundtligt oplæg. 

Den oprindelige kongres starter som vanligt om tirsdagen. Om mandagen er der scientific meetings inden 

for de specielle sub specialer indenfor Dermatologien, herunder under også et international møde med 

oplæg fra sygeplejersker i hele verden. Til dette møde var der en del oplæg som var både interessante og 

relevante og jeg må sige at dermatologiske sygeplejersker verden over formår at forske og formidle 

relevant og patientnært. Et af de oplæg der var særlig godt var et studie der omhandlede podoconiosis i 

troperne. Podoconiosis er en overset sygdom forbundet med ekstrem skam og invalidering og skyldes 

mangel på ordentligt fodtøj. Studiet af Jill Brooks og Steve Ersser viste at en sygeplejeintervention af noget 

så simpelt som pleje med vand og sæbe reducerede forekomsten og forbedrede tilstanden bland de 

afficerede. Et godt eksempel på at sygeplejen gør en forskel og her er det så dokumenteret.  

Et andet inspirerende oplæg kom fra British Dermatological Nursing Group, der præsenterede os for deres 

e-learning for dermatologiske sygeplejersker. Der er ikke nogen videreuddannelse for dermatologiske 

sygeplejersker men ved at anvende teknologi kan vi måske imødekomme det uddannelses behov der er 

brug for.  

De næste mange dage på kongressen var ligeledes fyldt med spændende oplæg. Psoriasis forskningen var 

primært baseret på studier der målte effekten af nye og gamle biologiske præparater. Og effekten er ikke 

til at tage fejl af. Det forbedrer patienternes livskvalitet markant. Det blev dog berørt af flere forskere at 

psoriasis patienter ikke er helt tilfredse med deres behandling og at dette skulle undersøges nærmere. Der 

var forskellige bud på hvordan dette skulle gøres og både effektmålinger og patient-centered care blev 

drøftet. 

På enhver dermatologisk kongres er der altid lidt om venerologi: ”What´s new on STI?”. Her måtte jeg 

konstatere: Intet! Enten fordi der ikke er noget nyt, eller fordi vi i Danmark bare er rigtig godt med, set med 

sygepleje briller.  

Jeg var så heldig at bo på samme hotel som bestyrelsen hvilket for mit 

vedkommende var rigtig rart. Det gav mig mulighed for at lære bestyrelsen bedre 

at kende og det var både hyggeligt, sjovt og fagligt. 
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