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Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for 
perioden 01.03.2020 - 28.02.2021     
 
Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den 
norske legeforening.  
Foreningen har per 01.01.2021, 300 ordinære medlemmer, hvorav 243 er yrkesaktive.  
I tillegg kommer 13 assosierte medlemmer, som er leger.  
Av 243 yrkesaktive medlemmer er 194 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer 
hvorav 68 er registrert som privatpraktiserende i sin hovedstilling.   
Kvinner utgjør nå 53.3 % av alle ordinære medlemmer og 66% % av leger i spesialisering 
(LIS). 
 
 
Styret har fått melding om 3 medlemmer som har gått bort i perioden: 
Ada Jensen, Anders Lier og James Ragnar Johnsen. 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 

Leder:  Katarina Zak Stangeland, Stavanger 
Nestleder: Ingeborg Bachmann, Bergen 
Sekretær: Linn Landrø, Oslo 
Kasserer: Thor Henry Andersen, Ålesund 
Styremedlem: Ellen Bjørge, Trondheim 
1. vara: Kjersti Danielsen, Tromsø 
2. vara: - 

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Revisor er Sven Arne Rauan i 
revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer har vært: kr. 30.000 til leder, kr 5.000 til sekretær og 
kr 5.000 til kasserer. I tillegg får alle styremedlemmer et møtehonorar på kr 1.500 per 
styremøte; de som er i privatpraksis uten driftstilskudd ytterligere kr 1.500. Etter 
styrevedtak 29.1.2018 gis samme møtegodtgjørelse nå også for eksterne møter.  
 
 
Møteaktivitet 
 
Styret har i perioden hatt 6 styremøter, hvorav 1 fysisk i Oslo i forbindelse med høst-
webinaret, ellers grunnet Covid-19 pandemien så har møteaktiviteten vært via Zoom. 
 
Ordinært årsmøte/ vårmøte utgikk i 2020 pga Covid-19 pandemien og generalforsamlingen 
ble flyttet til høstmøtet (webinar) 
 
 



Årets høstmøtewebinar ble et digitalt heldagsprogram med presentasjoner om dermatoskopi, 
immunologiske aspekter ved atopisk eksem og skabb.  
Generalforsamlingen, inkludert stipend- og prisutdelinger ble avholdt i tilslutning til 
webinaret.  
Tilbakemeldingene fra medlemmene var stort sett positive til den nye virtuelle løsningen. 
 
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene, leder for spesialistkomiteen og leder 
for Olafia hadde sitt årlige fellesmøte, også dette digitalt, den 05.12.2019. 
Av flere saker som ble diskutert nevnes ny spesialistutdanning, behov for norske 
behandlingsanbefalinger, IUSTI 2024 samt effekten av Covid-19 pandemien på de ulike 
avdelingene.    
 
Det årlige forskningsseminaret ble avholdt som Zoom den 07.01.2021 med god deltakelse 
og flott faglig program. 
 
Leder har i 2020 representert NFDV på følgende digitale møter: 
 
-Gjør kloke valg, Legeforeningen 25/6 
-Faglandsrådet 3/11 
-Euromelanoma møte 23/11 
-Nordic dermatology association styremøte 27/3, 15/6, 24/8, 23/9 
 
 
 
Styret har i perioden særlig arbeidet med disse sakene: 
 
 
Faglig virksomhet: 
 
Styrearbeidet har slik som for mange andre vært preget av Covid -19 pandemien.   
Legeforeningen har under pandemien etterspurt forskjellige beredskapsdokument fra de 
ulike fagforeningene. 
Allerede i begynnelsen av pandemien ble det derfor utarbeidet en prioriteringsliste for 
dermatologiske pasienter, samt at det i løpet av året har blitt gitt innspill vedrørende 
beredskap lagring av legemidler for dermatologiske pasienter.  
Videre har styret i samarbeide med PEF (Psoriasis og eksem forbundet) utarbeidet 
anbefalinger for håndvask spesielt for skoler og barnehager.   
Styret har i samråd med avdelingsledere utarbeidet anbefalinger vedrørende covid-19- 
vaksinasjon av pasienter på immundempende behandling. 
 
Skabbepidemien i Norge har vært og er fortsatt omfattende. 
NFDV har hatt tett kommunikasjon med Helfo gjennom 2020 vedrørende 
behandlingsalternativ, samt nye støtteordninger/refusjonsregler for behandling av skabb. 
Saken ligger nå hos HDir.  
 
Det er nedsatt et utvalg som skal utarbeide forslag til anbefalinger for bruk av biologiske 
legemidler ved Psoriasis. Utvalget består av Olav Sundnes, Flora Balieva, Silje Solberg og 
Kjersti Danielsen. 
 
Det er også dannet et utvalg for å utarbeide generelle anbefalinger for biologisk behandling 
av atopisk eksem.  
Eva Maria Rehbinder, Claus Lutzow-Holm, Hilde Olset, Tonje Reier-Nilsen fått mandat for 
å utarbeide disse anbefalingene. 
 



 
 
 
Styret har videre gitt innspill i saken på ordlyden i den nye MVA-loven som ble innført 
01.01 2021. 
 
Vedtaket omfatter merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger med en 
god intensjon om å motarbeide kroppspress. 
Dermatologi er primært ikke et kosmetisk fag, men ordlyden i vedtaket gir en usikkerhet for 
hva det omfatter. 
Styret i NFDV har sammen med jurister i legeforeningen sendt innspill til skatteetaten som 
skal utarbeide en veileder til implementeringen av loven  
 

 
Styret har i perioden hatt tett samarbeide med kreftforeningen ved Mona Stensrud  
med råd for informasjonsbrosjyrer og tema og innhold for oppmerksomhetskampanjer. 
Euromelanoma har slik som tidligere blitt erstattet av hudkreftdagen, som i år planlegges til 
26.05.2021 
Vi ønsker vinkling inn mot forebygging samt faresignaler og egensjekk. Det er også ønsket 
å ha et mål om at UV-varsel blir mer kjent og ev få en statsmeterolog til å delta på webinar. 
Det er også ønske om å skape oppmerksomhet via lokalmedia i stedet for landsdekkende 
media. Kreftforeningen sender ut pressemelding i god tid før selve dagen. Denne kan brukes 
av hudleger som uttaler seg i media. Vi håper medlemmene i foreningen bidrar lokalt for å 
markere dagen med feks intervjuer etter ev forespørsler. 

 
Styre har også vært representert i Faglandsrådet som skal koordinere det medisinsk faglige 
arbeidet i Legeforeningen. Det skal bidra til at foreningens faglige og helsepolitiske 
virksomhet bygger på oppdatert medisinsk kunnskap, og på størst mulig enighet om faglige 
prioriteringer. Faglandsrådet skal dessuten medvirke til at legeutdanningen er av høy 
kvalitet.  
Det opprinnelige møtet fra vår 2020 ble utsatt til et digitalt under høsten der leder Katarina 
Zak Stangeland representerte NFDV 

 
Styret vil også fortsette å prioritere årlige forskningsseminarer på Gardermoen for å bidra til 
nettverksbygning, idedugnad og samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge. 
 
 
Nordisk og Europeisk samarbeid 
 
Norske styremedlemmer i Nordic Dermatology Association (NDA) er for perioden 2019-
2022: Petter Gjersvik, Usha Hartgill og Katarina Zak Stangeland 
NFDV har vært representert på alle styremøtene i NDA i perioden.  
 
Styret har oppnevnt følgende medlemmer til styret i NDA:  
Eidi Christensen er medlem av NDAs utdanningskomité.  
NDA har videre etablert en research commitee og  
Eva Maria Rehbinder og Evelina Buinauskaite som representanter fra Norge  
 
De Nordiske kurs i hudkirurgi (København), dermatoskopi (Gøteborg), virtuell 
dermatopatologi (Reykjavik) og dermatologisk laserbehandling (Bispebjerg) er etablert og 
forventes gjentatt, men kun Dermatoskopi-kurset og dermatopatologi-kurset ble avholdt 
virtuelt. De andre ble utsatt grunnet Covid-19  
 
 



Usha Hartgill ved Olafia planlegger et Nordisk STI-kurs i 2022 og IUSTI i 2024 i Oslo. 
NFDV vil støtte opp rundt arbeidet og planleggingen. 
 
 
Vi har fortsatt to medlemmer i EADV styre: 
Thrasyvoulos Tzellos fortsetter og Petter Gjersvik ble nyvalgt i 2020. 
EADV er viktig for å styrke norsk dermatologi.  
Vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer til å melde seg inn. 
EADV tilbyr nettbaserte læringsprogrammer (e-læring, online learning services, webinars) 
som er gratis for EADV-medlemmer og det arrangerer kurs både for LIS-leger og ferdige 
spesialister i tillegg til kongresser på våren og høsten. 
 
 
Foreningssaker 
 
Styret har innstilt følgende medlemmer til ny spesialitetskomité i hud- og veneriske 
sykdommer fra 1.1.2021: 
        
Leder: Sonali Rathour Hansen 
Medlem: Olaf Harald Antonsen 
Medlem: Gunn-Marit Lynghaug 
Medlem: Eidi Christensen 
LIS-medlem: Gunhild Hunskår –står ut perioden til hun blir ferdig spesialist, etter det tar at 
Peter Morken Alvheim, Helse Bergen, over. 
Varamedlem: Ingrid Snekvik 
Varamedlem: Jon Anders Halvorsen  
LIS-varamedlem: Erik Katten, St.Olavs Hospital 
 
Fra forskningsutvalget så har Adel Olas gått ut og Marita Jensen er valgt inn som ny 
representant. 
 
Stipender og priser 
 
Vårmøtet ble utsatt slik at priser og stipend ble utdelt ved generalforsamlingen på høst 
webinaret.  
 

• Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling:  
Olav Rogde Gramstad 35000 kr 

• Sanofis forskningsstipend for forskning innen atopisk dermatitt:  
Silje Mikkelsen Solberg 150000 kr 

• Abbvie forskningsstipend med formål om å fremme norsk forskning for bedret 
forståelse eller behandling av immunologiske hudsykdommer:  

Marit Løset og Siri Stabell 12500 kr hver 
 

• Abbvie pris for beste artikkel:  
Kåre Steinar Tveit 20000 kr 
 
 
 
 
 

 



• Galderma pris for yngre dermatologs beste artikkel:  
25000 kr delt til: 
            Øystein Sandanger: Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) and the  

            Proteasome attenuate IL-1beta expression in Primary Mouse Cardiac Fibroblasts 
Jose Alfonso: Self-reported skin problems and the Healthy worker effect in the 

general working population of Norway: a three year prospective study 
 
 

 
• NFDV reise- og forskningsstipend utlyst 2020: 

 
• Kim A Endre; for deltakelse i Nordisk kurs dermatopatologi: 6000 kr 
• Therese Pedersen Nypan; for deltakelse i Nordisk kurs dermatopatologi: 

6000 kr 
• Kristin Halvorsen Hortemo; for deltakelse i Nordisk kurs dermatopatologi 

6000 kr 
• Linn Landrø: for deltakelse i Nordisk kurs dermatopatologi 6000 kr 
• Helle Hanssen; Vulvovaginale sykdommer 10 000 kr 
• Ellen Heilmann Modalsli; Dermatoskopikurs Graz 24 500 kr 
• Øystein Sandanger: EB forskning 20 000 kr 
• Mari Løset: HUNT 20 000 kr 
• Hilde Kristin Vindenes; Håndeksem helsepersonell i koronatid: 19 399kr   

 
 
Pga Covid-19 ble mange planlagte kurs og resiedeltakelser avlyst.  
Styret i NFDV vedtok at tildelte stipend ikke trekkes tilbake, men at mottaker kan bruke det 
til samme formål ved senere anledning. 
 
 
 
 
For styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
Katarina Zak Stangeland, leder 
 

 



Rapport fra EADV til NFDVs årsmøte 16.4.2021  
 

Kjære kolleger! 

2020 var et år fullt av utfordringer for hele verden. Covid-19 forandret livet for oss 

alle. La oss håpe at situasjon snart blir bedre og mer normal. 

 

Norge og EADV 

Fra 1.1.2020 har Norge hatt to medlemmer av EADVs styre; Thrasyvoulos Tzellos og 

Petter Gjersvik. Dette har styrket Norges posisjon i EADV og sikret flere fordeler for 

våre medlemmer. Per i dag har Norge 126 aktive EADV-medlemmer. To nye 

medlemskategorier ble introdusert i 2021, én for hudsykepleiere og én for 

medisinstudenter med særlig interesse for dermatologi og venerologi.  

Katarina Zak Stangeland er tatt opp i EADVs utviklingsprogram for 

fremtidens ledere innen dermatologi og venerologi. Programmet innebærer bl.a. et 12-

ukers nettbasert opplæringsprogram, 6 nettbaserte veiledningsmøter  med mentor og 

deltakelse i to tredagers seminarer. Vi bør sørge at Norge har en deltaker hvert år 

Flora Balieva er valgt som co-chair for EADV Task Force i psykodermatologi. 

Gratulerer til Flora! EADV Task Forces skal ha en sentral rolle i EU-forskning, og 

EADV skal prøve å inkludere kolleger fra alle EU-landene slik at nettverk blir 

etablert. Hvis en kollega ønsker å komme i kontakt med EADV Task Forces kan vi 

gjerne bidra med det. For nærmere informasjon, bruk denne lenken: 

https://eadv.org/task-forces 

 

Kongresser og kurs 

Begge EADV kongresser i 2020, dvs. både vårsymposiet og hovedkongressen, ble 

gjennomført virtuelt. Det samme vil gjelde i 2021. EADV Spring Symposium holdes 

6-7. mai 2021 og EADVs 30th Anniversary Congress holdes 29. september - 2. 

oktober 2021 med redusert påmeldingsavgift. Ta gjerne kontakt med oss for mer 

informasjon.   

EADV har investert mye i nettbasert kurs, podkast og webinarer som dekker 

mange felter i dermatologi/venerologi og arrangeres for både LIS-leger og ferdige 

spesialister. De er gratis for EADV-medlemmer. Forelesere er ledende europeiske 

hudleger og venerologer. EADV skal investere mer i utdanning og internasjonal 



forskningsnettverk og styrke kontakten med nasjonale foreninger. Kursene anbefales 

på det sterkeste. De bidrar til å styrke egen kompetanse og gir tilgang til nettverk og 

utenlandske kontakter. For mer detaljer, bruk denne lenken: 

https://www.eadvelearning.org/. Vi tar gjerne imot forslag til temaer for kurs og 

webinarer. 

 

Utvalg og stipend 

Project Proposal and Review Committee (PPRC) er en fin kilde for finansiering for 

internasjonale prosjekter. Deltakelse i EADV Task Force er en fin måte å komme inn 

i disse internasjonale prosjekter på. Ta kontakt med oss hvis dere trenger mer 

informasjon om EADV Task Forces eller PPRC. 

EADVs Scholarship Programs fortsetter å støtte unge leger til å delta i EADVs 

kongresser og til å komme i kontakt med kolleger fra andre land gjennom EADV 

Alumni Club. Michael Hornstein Memorial Scholarship kan gis en ung (dvs. under 35 

år gammel) kollega fra Norge til å delta på en EADV-kongress. Vi håper at Norge 

skal få flere deltakere i EADV Scholarship Program i framtida. 

 

Bli medlem! 

Vi oppfordrer alle kolleger å bli medlemmer av EADV. Et medlemskap har mange 

fordeler, både hva gjelder faglig oppdatering, utdanning og forskning.  

Medlemskontingenten er kun 150 € per år for spesialister og 50 € for LIS-leger. 

Innmeldingsprosedyren kan gjøres 100% online. Vi kan gjerne gi et ”official letter of 

confirmation” for å gjøre innmeldingen lett. Gå til  

https://www.eadv.org/memberships/ eller ta kontakt med oss for mer info. 

Norsk dermatologi og venerologi trenger EADV, slik EADV trenger oss for å 

stadig bli bedre. Vi trenger en sterkere tilknytning til Europa, og EADV er et utmerket 

eksempel på hva europeere kan få til tross for politisk og etnisk heterogenitet.  

 

20. mars 2021 

Thrasyvoulos Tzellos  Petter Gjersvik 

ltzellos@gmail.com  petter.gjersvik@gmail.com 

 

https://www.eadvelearning.org/
https://www.eadv.org/memberships/
mailto:ltzellos@gmail.com
mailto:petter.gjersvik@gmail.com


Rapport fra UEMS-EBDV 2020 

 
Det har vært svært begrenset aktivitet i UEMS-EBDV grunnet coronapandemien i 2020. Det planlagte 
vårmøtet i Tsjekkia ble avlyst. Et kort digitalt møte ble avholdt i september.  
Noen få saker har vært sendt på høring til komitemedlemmer i EU-medlemsland. Ingen aktuelle saker 
for Norge/NFDV. 
 
 

Bergen/Tromsø 24-Feb-2020 
På vegne av norske representanter i UEMS-EBDV  
 
 
 
Turid Thune       Øystein Grimstad 

 



Forskningsutvalgets årsrapport for 2020 
 
 
1. Sammensetningen av forskningsutvalget er litt endret siste året, og består av:  
Adel Olasz t.o.m. 24.09.20 og Marita Jenssen f.o.m. 25.09.20, Ellen Modalsli, Emilia 
Hugdahl, og Eva Maria Rehbinder (leder).  
 
2. Økonomi: 
Utgiftene til drift av forskningsutvalget er beskjedne og dekkes av NFDV.  
NFDV dekker i sin helhet utgiftene til teknisk hjelp med arrangering av webinaret.  
 
3. Forskningsseminar  
Den 7/1-21 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 
samt teknisk hjelp fra Legeforeningen. Denne gangen ble det holdt som webinar og rundt 35 
medlemmer deltok på arrangementet.  
 
På dette FOFO webinaret presenterte:  
 

• Are Brean, nevrologi, PhD, sjefredaktør i Tidsskriftet 
Rask publisering – lav kvalitet? 

• Mari Løseth, PhD, postdoc ved K.G Jebsen Senter for Genetisk Epidemiology, NTNU, 
LIS ved hudavd. St. Olavs Hospital, Trondheim Genomics i inflammatoriske 
hudsykdommer: Fra DNA sekvensering til klinisk relevanse 

• Carsten Flohr, Professor, Head, Unit for Population-Based Dermatology Research, St 
John’s Institute of Dermatology, King´s College, London, UK 
Atopic dermatitis and COVID-19: lessons from the SECURE-AD registry and beyond 

• Gunnild Hunskår, LIS, Hudavd. Haukeland sykehus, Bergen  
Tanker fra en stipendiat  

 
For referat fra Forskningsseminaret vises til FOFO-nytt (se punkt 4).  
 
4. FOFO-nytt:  
Forskningsutvalget distribuerer informasjon om medlemmenes forskning, publikasjoner og 
møteaktivitet i FOFO-nytt 1 gang per år med utgivelse i løpet av høsthalvåret.  FOFO-nytt blir 
sendt ut til alle medlemmer av NFDV via e-post. 
 
5. Publikasjonspriser: 
I 2021 blir Hoved-prisen for beste publikasjon innen dermatologi og venerologi i 2020 med 
støtte fra Novartis tildelt Eva Maria Rehbinder for artikkelen «Skin emollient and early 
complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, 
multicentre, cluster-randomised trial», publisert i The Lancet.  
 
Eva Maria Rehbinder som er inhabil har ikke vært med på å nominere eller komme frem til 
beslutning om hovedprisvinner.  
 
YDF-prisen med støtte fra Galderma går til Astrid Haaskjold Lossius med “Early	
transcriptional	changes	after	UVB	treatment	in	atopic	dermatitis	includes	inverse	
regulation	of	IL-36γ	and	IL-37”	publisert	i	Experimental	Dermatology.	 
 



Disse prisene deles ut på årsmøtet i april. 
 
 
6. Møter: 
Forskningsutvalget har avholdt 1 møte den 18.08.20 Der alle: Adel Olasz, Ellen Modalsli, 
Emilia Hugdahl og Eva Maria Rehbinder deltok via zoom. Hovedtema for møte var 
forskningsseminaret med fordeling av arbeidsoppgaver og FOFO nytt, samt nytt FOFO-
medlem. I tillegg har medlemmene i utvalget hatt jevnlig kontakt via e-post og telefon.  
 
7. Nettsiden: 
Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Fra forskningsutvalget har 
Ellen Modalsli hatt hovedansvaret for å passe på at nettsiden er oppdatert. Dette gjøres ved 
Flora Beliava. Nettsiden omfatter blant annet: publikasjoner fra NFDVs medlemmer siste år, 
oversikt over pågående dermato-venerologisk forskningsprosjekt, FOFO-nytt fra alle år med 
presentasjon av nye doktorgrader, forskningspriser, utlysninger til forskning/ fagutvikling, 
nyttige lenker m.m.  
Alle som driver med forsknings- eller kvalitetsprosjekt oppfordres til å sende inn informasjon 
om seg selv og om pågående prosjekt med jevne mellomrom 
 
 
Oslo 12/03-20 
 
 

 
Eva Maria Rehbinder 



Rapport fra kurskomiteen 2020 
 
Mars 2021 
  
Medlemmer av kurskomiteen: 
Inger Marie Skoie, Christian Dotterud, Anne-Marte Henriksen, Siri krater Abrahamsen og 
Kristian Enerstvedt,  
Leder: Alexandros Stefou 
 
Årsmøte kurs 2020  
Årsmøtekurset var kansellert grunnet pandemien.  
 
Høstsymposiet 2020: 
Høstsymposiet var kansellert, men gjennomført med et annet program digitalt.  
 
Videre arbeid:  
Kurskomiteen har vanligvis to møter i året som legges i tilknytting høstmøtet og årsmøtet. Det 
ble ingen fysisk møte ila 2020 grunnet pandemi, men vi har hatt en del Skype møter. Årsmøte 
2021 måtte også arrangeres digitalt, vi har satt sammen et nytt program som forhåpentligvis 
vil fungere digitalt. Vi ser fram at høstsymposium 4. og 5. nov skal gjennomføres på 
tradisjonelt vis med tema «Kroniske systemiske immunopatier – med fokus på hud» 
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT 2020 
 

Spesialitetskomiteen i hud og veneriske sykdommer 
  
  
Komiteens sammensetning 
 
 Komiteen besto i 2020 av:   

Sonali Rathour Hansen, seksjonsoverlege SUS (leder) 
Olaf Antonsen, overlege OUS (nestleder) 
Eidi Christensen overlege St Olavs Hospital (kursansvarlig) 
Gunn-Marit Lynghaug, overlege UNN 
Gunnhild Sellevoll Hunskår LIS/Ylf, HUS 
 
Vararepr:  
Ingrid Snekvik, overlege St.Olavs Hospital 
Jon Halvorsen, Avtalespesialist 
Carl Fredrik Von Krogh, LIS/Ylf, OUS 
 

1 Møter 
- Avholdte møter i komiteen 

 Mars Skype- Skype møte erstattet møte og besøk til Helse Førde grunnet pandemien.  
April Skype – komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker 
Juni Skype – komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker og  Skype møte med 
Hudavdelingene i Ålesund og Kristiansund, Helse Møre-og Romsdal 
Oktober – møte og komitebesøk til Helse Førde 
November - Skype møte erstattet møte og besøk til Helse Møre og Romsdal, hvorav skype 
møte gjennomføres med Kristiansund  
Desember – Ledermøte, kun leder i Spesialitetskomiteen deltok  
 

2 Spesialistreglene 
- Har det vært endringer eller forslag om endringer i spesialistreglene? 

 Spesialistforskriften tråde i kraft i sin helhet 1.mars 2019. Det er en rekke endringer 
sammenliknet med gamle spesialistregler.  
 
Dagens ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger stiller tydelige krav 
til spesialistutdanningen og legger til rette for utvikling av kvaliteten i spesialistutdanningen. 
De ulike aktørenes oppgaver er også fastsatt. Det forutsetter blant annet tilstrekkelig 
veiledning og supervisjon som er bærebjelkene i den nye spesialistutdanningen. 
Oppnådde læringsmål er grunnlaget for spesialistgodkjenningen. Selve spesialistutdanningen 
skal ha en varighet på minimum seks og et halvt år. Utdanningen Hud- og veneriske 
sykdommer består av del1 på 1,5år (LIS 1) og + del 3 på 5 år (LIS 3). Foruten 
spesialitetsspesifikke læringsmål er det lagt vekt på etikk, kommunikasjon, 
brukermedvirkning, helsesystemkunnskap, samhandling og annen kunnskap som er felles for 
alle leger i spesialisering. Disse læringsmålene inngår i felles kompetansemoduler. Klinisk 
forskning skal kunne inngå i utdanningsløpene. Man har en laget en utvidet kurspakke som en 



del av læringsaktivitetene for å oppnå læringsmålene. Begrepene «obligatoriske» og «valgfrie» 
kurs har falt bort. Mange læringsaktiviteter må utføres for å kunne oppnå et læringsmål. Her 
kan helse foretakene fritt sette opp flere enn minimums læringsaktivitetene som står nevnt for 
hvert læringsmål for deres spesialistutdanning. Dermed kan utdanningen tilpasses avdelingen 
og den enkelte LIS. Læringsmålene for indremedisin forventes å kunne dekkes ved 6mnd 
tjenestetid ved indremedisinsk avdeling. Læringsmål for akutte og alvorlige dermatoser 
forventes å kunne dekkes ved 6mnd tjenestetid ved sengepost på en Hudavdeling. LIS ved 
mindre hudavdelinger må i tillegg beregne større andel tid avtjent på større hudavdeling for å 
kunne få opptjent sine læringsmål. 
Linker til mer informasjon om den nye spesialistutdanningen samt læringsmål: 
Her finnes også de gamle spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer: 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer  
 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-
overgangsregler#overgangsregler – her er en del generell nyttig informasjon.  
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften – hvis dere skulle 
ønske å skrive ut kun forskriftsteksten må dere definere sider da dere ellers får over 300 sider. Be 
eventuelt om å skrive ut fra side 1-15 for å unngå å få med alle læringsmål. Det er litt kortere vei til §§ 
her enn i rundskrivet og kanskje man ikke trenger å lese merknaden, så personlig slår jeg opp her 
først. 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-
kommentarer/id2631041/ 
- dette er rundskrivet som har merknader til hver § i forskriften og som forklarer litt hvordan §§ skal 
tolkes (101 sider). 
 
https://spesialisthelsetjenesten.no/ - her er blant annet oversikt over hvilket RegUt som har fagansvar 
for hvilken spesialitet, litt info om kompetanseportalen mm. 
 
 
 

3 Kursvirksomheten 
- Tilfredsstillende kvalitet og volum kurs som inngår som læringsaktiviteter? 

 Den nye kurspakken består av følgende kurs: 

x Dermatologisk terapi og immunologi 
x Lysbehandling, Laser og PDT (Photo Dynamic Therapy) 
x Yrkes og allergologi 
x Seksuelt overførbare sykdommer (SOS) 
x Dermatopatologi 
x Dermatoskopi 
x Hudtumores 
x Intro kurs -nettkurs 

Ansvar for kurs for vår spesialitet er lagt til RegUT nord. Det er laget en rulleringsplan om 
hvilket sted og holder kurs når. RegUT nord tar kontakt med de aktuelle kurssteder og 
oppnevner en kursansvarlig. Et kurs rullerer mellom to steder. Det er ønskelig at 

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsregler#overgangsregler
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsregler#overgangsregler
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsregler#overgangsregler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer/id2631041/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer/id2631041/
https://spesialisthelsetjenesten.no/


kurskomiteen består av personer fra begge steder. Alle kurs er ikke kommet på plass ennå, og 
det er forsinkelser i dette arbeidet fra RegUT nord. Deler av forsinkelsen skyldes også 
koronavirus pandemien. Grunnet koronavirus pandemien er det også oppmuntret til at alle 
helseforetak som lager kurs lager disse nettbasert.  
Link til kurskatalogen: 
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs 
 
 

4 Vitenskapelig aktivitet/forskning 
- Aktivitet blant leger i spesialisering? 

 Noen steder er vitenskapelig aktivitet på tur opp, andre steder ned. Komiteen har monitorert 
vitenskapelig aktivitet i tråd med gjeldende spesialistregler. Idet det er FKM som inkluderer 
forskning er flere av de utdanningssentrene som tidligere ikke har forskningsaktivitet nå nødt 
til å etablere dette for at LIS skal få godkjent disse læringsmålene.  

5 Simulering/ferdighetstrening  
- Hvilken betydning har ferdighetstrening/simulering i spesialistutdanningen i faget? 
- Er simulatortreningen i tråd med den faglige utviklingen? 

 Ikke relevant. 

6 Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 
- Tilstrekkelig veiledning og supervisjon? 
- Inneholder rapportene tilstrekkelig informasjon? 

 Serus rapportene er erstattet med Søknad om godkjenning av utdanningsinstitusjoner, en ny 
portal for innrapportering av utdanningsvirksometen hvor HDIR har ansvar for å godkjenne 
institusjonen. Spesialitetskomiteen har delegerte oppgaver i denne forbindelse. 
Forarbeidet med dette nye systemet har ikke vært godt nok gjennomtenkt og 
helseforetakene har tolket dette nye innrapporteringssystemet på hver sin måte og dermed 
levert inn rapporter som lar seg vanskelig vurdere opp hverandre og hvor man må lete etter 
relevant informasjon. I den første vurderingen i nov 2019 vurderte spesialitetskomiteen  
samtlige søknader som mangelfulle på hver sine ulike punkter. I løpet av høsten 2020-april 
2021 foreligger det mer tilfredsstillende tilleggsopplysninger fra hvert helseforetak som 
gjennomgås for øyeblikket.  
 
 

7 Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 
- Hvor? 
- Konklusjon? 
- Spesielle utfordringer? 



 
 

Hudavdelingen i Helse Førde oktober 2020: 
Komiteen opplever at det har skjedd positive endringer rundt rammene for LIS utdanningen. 
Større stabilitet i overlegegruppen samt nye overleger gjør at det er bedre kontinuitet i 
supervisjon og veiledning. Dette samt pasientgrunnlaget åpner også muligheter for å kunne 
etablere flere LIS stillinger. Det er etablert deltakelse i nettbasert live internundervisning med 
andre avdelinger i Helse Vest. Det er stort ønske om å bygge ut forskningsaktiviteten, ikke 
minst for å selv kunne dekke Felles kompetansemål for LIS.  
 
Hudavdelingene i Ålesund og Kristiansund, Helse Møre- og Romsdal 2020: 
Skype møter, og regnes ikke som avdelingsbesøk. Da det var lyst ut avtalespesialist hjemler i 
Molde som ingen søkte på, vil disse stillingene sannsynligvis legges til Ålesund og Kristiansund 
i stedet. Det er et mål å opprette nye overlege/ LIS stillinger for å rekruttere fra egen region 
og dermed sikre fremtidig spesialist dekning. Begge læringsarena har i 2020 jobbet med å 
tilrettelegge fasilitetene sine og samarbeidet mot dette felles målet.  

8 Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som 
utdanningsinstitusjoner eller endring av godkjenningsstatus 

 Alle eksisterende utdanningsinstitusjoner har sendt tilleggsopplysninger i 2020. Det er i Helse 
Møre- og Romsdal sendt inn godkjenning om en ny læringsarena (Kristiansund) som ikke ble 
behandlet ferdig i 2020. 

9 Spesialistgodkjenning  
- Sakkyndighetsvurderinger for Helsedirektoratet? 

 10 fikk godkjenning som spesialister i vårt fag i 2020. Av disse var 1 overføring av 
spesialiteten fra EU/EØS (Danmark) 
Dette er det laveste antallet siden 2016. 

10 Etterutdanning 
- Overordnet vurdering av tilbud og aktivitet i fagfeltet 

 Det er etablert en arbeidgruppe for obligatorisk etterutdanning for leger med 
spesialistgodkjenning, da man ønsker at fagmiljøene skal utarbeide et konkret forslag til faglig 
innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet. Arbeidsgruppen består av 
medlemmer av NFDV og av spesialitetskomiteen. Komiteen har ikke kommet i gang med sitt 
arbeide i 2020 grunnet pandemien.  

11 Problemer i spesialistutdanningen i faget  
- Konkretiser  

 Fortsatt mangel på professorer og spesialister med akademisk kompetanse ved flere av 
landets gruppe-I utdanningsinstitusjoner.  
Der er også en stadig marginalisering av sengeposttilbudet ved flere av 
utdanningsinstitusjonene. 
Videre er det problemer med å rekruttere hudspesialister til flere av landets hudpoliklinikker, 
særlig i distriktene. Derfor ønsker flere helseforetak i distriktene å opprette LIS stillinger 
tilknyttet hudpoliklinikker med overlege for å rekruttere spesialister for tiden fremover.  
 

12 Eventuelt 



 Idet komiteen var nyoppnevnt i 2019, og 2020 har vært preget av avlyste avdelingsbesøk, har 
møtene vært brukt til å behandle ad hoc innkommende saker. Vi har ikke fått brukt 
tilstrekkelig tid på avdelingsbesøk hvor vi observerer LIS utdanningen og kan komme med 
konkrete råd og støttende veiledning. Dermed rakk vi ikke flere avdelingsbesøk. Vi har også 
hatt tett dialog med RegUT nord om den nye kurspakken. Det vil ta flere år før alle elementer 
rundt den en nye spesialistutdanningen er på plass og glir godt.  
 
Komiteen takker for tillit ved å oppnevne oss og håper på et godt samarbeid med fagmiljøet 
og NFDV videre.  

Sted/dato                                                                     Underskrift for spesialitetskomiteen 
Stavanger 2020                                                   Sonali Rathour Hansen 
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Rapport fra Kvalitetsutvalget 2020/2021 
 
Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Kristin H. Hortemo, Kristine Åsheim og 
Ragnar Solberg Faye.  
 
Kvalitetsutvalget (KvU) har kommunisert innad hovedsakelig pr E-mail. KvU har ikke generert 
økonomiske utlegg for foreningen siste år. 
 
Kvalitetsutvalgets aktiviteter 2020/2021 
 
KvU har fått et spesifikt mandat fra styret i NFDV om å knytte seg til  
Legeforeningens prosjekt «Gjør kloke valg», basert på en internasjonal kampanje kalt «Choosing 
wisely». Kampanjen er initiert av leger, ikke økonomer. 
Hovedtanken bak aksjonen er å bevisstgjøre leger (og pasienter) for å unngå over- og 
underbehandling.  
 
KvU har siste år deltatt på workshop i regi av Dnlf angående Kloke valg-kampanjen. Senere har vi 
utarbeidet et forslag til tre anbefalinger som vi nå vil dele med dere for å informere om arbeidet, få 
tilbakemeldinger og eventuelt forslag til nye tema for fremtidige anbefalinger. 
 
 
 
Med kollegial hilsen  
for KvU 
Ragnar S. Faye. 
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I

EIENDELER

OMLøPSMIDLER
Bankinnskudd
Div. fordringer

SUM OMLøPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Skyldig trekk, offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

BALANSE PR. 31. DESEMBER

2020 2019

1 240 489,00

1 244 489,00

1 240 489,00

1 114 877,00

1 114 877,AA

25 000,00
100 612,00

125 612,00

1 240 489,00

1 069 588,00
185 030,00

1 254 618,00

1 254 618,00

1 163 701,00

1 163 701,00

44 000,00
46 917,00

90 917,00

1 254 618,00

Oslo, 14. januar2021

sign

Katarina Zak
Styreleder

Thor Henry Andersen
Styremeldem
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RESULTATREGNSKAP

2A2A

359 217,00
85 000;00

154 000,00
70 600,00

668 817,00

124 300,00
25 000,00

212 399,00
20 917,0A

192 218,0A

2 899,00
72 847,00
67 000,00

717 580,00

(48 763,00)

349,00
410,00

(61,00)

(48 824,00)

284 076,00
217 275,00
176 000,00

600,00
390 021,00

1067 972,00

93 000,00
51 299,00

427 000,00
20 346,00

245 989,00

1 004,00
54 813,00
89 450,00
3 224,00

986 125,00

81 847,00

564,00
224,00

344,00

82 191 ,00

2419
DRI FTSI NNTEKTER-OG DRI FTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenttilskudd DNL
Videreformidlede inntekter
Annonseinntekter
Andre inntekter
Overskudd kurs/møter

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Lønninger
lnnber.pliktige priser
Stipender
Arbeidsgiveravgift
Møte- og reiseutgifter
Kurs/konferanser
Kontorkostnader, lT mv
Kontingenter, avgifter
Honorarer
Diverse utgifter

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader

NETTO FINANSPOSTER

ÅnTTs RESULTAT
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NOTER TIL REGNSKAPET 2O2O

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Arsregnskapet omfatter Norsk forening for dermatologi og venerologi, som er en
forening uten økonomisk vinning som formå|.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og i henhold til regnskapsstandarden
NRS(F) "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner".

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
er vurdert til pålydende beløp.

Foreningen er ikke ansett som skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skatteloven.

NOTE 2 - YTELSER TIL STYRE OG REVISOR

Lønninger 114 400,00
Arbeidsgiveravgift 16 130,00
Sum lønnsrelaterte kostnader 130 530,00

Styret har mottatt styrehonorar for sitt arbeid. Foreningen er ikke pliktig til å ha obligatorisk
tjenestepensjon,

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 4.500.-.

NOTE 3 - EGENKAPITAL

Arets endring i egenkapital fremkommer som følger:

Egenkapital 1.1 1 163 701,00
Arets resultaf (48 824,00)
Egenkapital 31.12 1114877,00
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i Norsk Forening for Dermatologi og Venerlogi

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert foreningen Norsk Forening for Dermatologi og Venerlogi' årsregnskap som viser et
underskudd på kr 48 824. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnska psprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

G run n log for konkl usj one n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskreveti Revisors oppgover og ptikter ved revisjon av årsregnskopet.Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 6vrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets onsvor for årsregnskopet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

' Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Reiclar Ilornsletten ' Svcn -\rne Rauzrn . Xlecllemmcr i l)en norslic Rcvisort'orenin§
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Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet

Vårt måt er å oppirå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som f6lge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorfore ninge n. no/revisjo nsbe retninge r

Uttalelse om pvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentosjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Sven Arne Rauan
Statsa uto risert revisor

LO,2. L
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, FORSLAG TIt BUDSJETT 2022

INNTEKTER

Kontingenttilskudd fra DnL
Overskudd høstmøte
Nettannonser

SUM INNTEKTER

KOSTNADER

Styrehonorarer (inkl. arbeidsgiveravgift )
H o nora re r reg nska p, revisjo n,fo rretn in gsf6rse I

Reise/møteutgifter styret
Reise/m6teutgift er d iv utva lg
Forskn ingssemina r, kurs, konfera nser
Konti ngenter/med lemska p
Utgifter IT, div kontorutgifter
Stipender/utdelinger
Debutantpris
Diverse kostnader

SUM KOSTNADER

STIPULERT OVERSKUDD

325 000,00
200 000,00
180 000,00

705 000,00

150 000,00
100 000,00
150 000,00

30 000,00
75 000,00
50 000,00
15 000,00

100 000,00
4 000,00
5 000,00

679 000,00

26 000,00
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, FORSIAG TIL BUDSJETT 2022

INNTEKTER

Kontingenttilskudd fra DnL
Overskudd høstmøte
Nettannonser

SUM INNTEKTER

KOSTNADER

Styrehonorarer (inkl. arbeidsgiveravgift )
Honora rer regnska p, revisjon,forretningsførsel
Reise/m6teutgift er styret
Reise/mpteutgifter div utvalg
Forskn ingssem ina r, kurs, konfe ra nser
Kontingenter/med lemska p
Utgifter lT, div kontorutgifter
Stipender/utdelinger
Debutantpris
Diverse kostnader

SUM KOSTNADER

STIPULERT OVERSKUDD

325 000,00
200 000,00
180 000,00

705 000,00

150 000,00
100 000,00
150 000,00

30 000,00
75 000,00
50 000,00
15 000,00

100 000,00
4 000,00
5 000,00

679 000,00

26 000,00


