Referat styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi
Fredag 11.02.22

Sted:

Zoom kl.09.00-11.30

Til stede:

Ingeborg Bachmann, Ellen Bjørge, Linn Landrø, Jon Anders
Halvorsen, Katarina Zak Stangeland

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent med noen
tilleggspunkt, pkt 12-15
2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 02.12.21
Referat fra styremøte 02.12.21 ble gjennomgått og godkjent. Ingen
ytterligere innspill eller kommentarer til pkt 8.
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte med
avdelingsledere 03.12.21. Sak om hårfjerning og off-label følges opp
Referat fra styremøte med avdelingsledere 03.12.21 ble gjennomgått og
godkjent.
4. Tilbakemelding fra Høstmøtet - økonomi
Høstmøtet ga overskudd på ca 210 000 NKr
5. NFDVs generalforsamling 2022 avholdes under Nordisk i København
onsdag kl 10.00-12.30
Generalforsamlingen avholdes som fysisk møte.
Linn må sende mail om rapporter til de ulike komiteene.
Ingeborg leser opp regnskapet på Generalforsamlingen i Jon Anders’
fravær.

Katarina setter opp et punkt på agendaen om orientering om LISspesialiseringen.
NFDV styremøte tirsdag kl 16.30, hybridmøte
6. Tildeling av NFDV reisestipend
7 stipend deles ut: Synne Vie Nordahl (Haukeland), Åshild Solvin
(Trondheim), Erik Mørk (Trondheim), Kristina Bøe (Haukeland), Mari
Løset (Trondheim),
Eirik Kattem (Trondheim), Marianne Saunes (Trondheim)
7. Brev til Helsedirektoratet (Hdir) om NMSC
Linn skriver et utkast til brev
8. EADV Joint statement on skin cancer prevention
NFDV støtter dette arbeidet
9. Fagaksen mail-invitasjon
Katarina har sendt invitasjonen til avdelingslederne, og det er nå 3
påmeldte
10.NDA medlemmer
Usha Hartgill fortsetter, men Petter Gjersvik ønsker gå ut.
Diskuterer nytt styremedlem fra NFDV, og alle tar ytterligere
betenkningstid
11.Medlem spesialistgruppen LIS på vegne av NFDV
Øystein Sandanger trekker seg som representant for NFDV. Olav Sundes
er foreslått til å gå inn som ny representant for NFDV. Enstemmig
vedtatt.
12.Brev til Helsedirektoratet (Hdir) Kjønnsinkongruens
Pasientklage til Statsforvalteren i Rogaland fra en pasient som ikke hadde
fått innvilget hårfjerning på kropp

Besvart fra Statsforvalteren at man må gi hver pasient en individuell
vurdering
Statsforvalteren har også bedt Hdir komme med en uttalelse om hva som
er pasientenes rettigheter. Hdir gir støtte til statsforvalteren i Rogaland,
og viser til pasient -og brukerrettighetsloven § 2-1b. Jurist ved Haukeland
er involvert, og tolker loven dithen at Haukeland kan opprettholde sin
praksis med å behandle de deler av kroppen som ikke dekkes av klær,
men må journalføre at de har vurdert pasienten individuelt.
Nasjonal faglig retningslinjer for kjønnsinkongruens. NFDV Styre gir en
tilbakemelding til Hdir om at teksten om hårfjerning i Nasjonal faglig
retningslinjer for kjønnsinkongruens ikke er korrekte, da spesielt med
henhold hvilke muligheter som finnes og at det formelt ikke var en
dermatolog med i utarbeidelsen av retningslinjene som skal være et
tverrfaglig arbeid.
Ingeborg lager utkast til et brev.
13.Persontilpasset medisin
Ulla Randen, Nasjonalt kompetansesenter for Persontilpasset Medisin
(NorPreM) har rettet en forespørsel til NFDV om det er aktuelle
pasienter innen dermatologien
Katarina svarer at per nå er det ingen aktuelle pasientgrupper i
dermatologi.
14.Årsmøte 2023
20-21 april 2023 i Oslo
15.Annet
Jon Anders ønsker å diskutere prosessen omkring organisering av
sponsormidler, og det settes opp som punkt til neste styremøte. Gro
Kofstad inviteres til å delta.

Påminnelse fra Legeforeningen om arbeidet med etterutdanningen av
spesialister, og Ellen vil kalle inn gruppen til et digitalt møte.
Katarina informerer om at PEF blir 60 år i år, og NFDV sender
gratulasjoner.

