Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for
perioden 01.03.2019 - 28.02.2020
Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske
legeforening.
Foreningen har per 01.01.2020, 296 ordinære medlemmer, hvorav 239 er yrkesaktive.
I tillegg kommer 14 assosierte medlemmer, som er leger.
Av 239 yrkesaktive medlemmer er 193 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer
hvorav 67 er registrert som privatpraktiserende i sin hovedstilling.
Kvinner utgjør nå 52,7 % av alle ordinære medlemmer og 70,5 % av leger i spesialisering.
Styret har fått melding om Ingeborg Marie Lyngstad Vik og Silje Fisnes har gått bort i perioden.
I perioden frem til 30.8.2019 har styret bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:

Petter Gjersvik
Katarina Zak Stangeland
Jan C. Sitek
Thor Henry Andersen
Bjørnar Holsør Moen
Kjersti Danielsen
Ragnhild Telnes

Fra 1.9.2019-30.8.2021
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:

Katarina Zak Stangeland, Stavanger
Ingeborg Bachmann, Bergen
Linn Landrø, Oslo
Thor Henry Andersen, Ålesund
Ellen Bjørge, Trondheim
Kjersti Danielsen, Tromsø

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 4 i Legenes hus i Oslo, 1 i Ålesund og 1 på Meet
Ulllevål i forbindelse med høstmøtet.

Det nye styret tok over fra den 1.9.2019
Ordinært årsmøte utgikk i 2019 pga Nordic Congress i Gøteborg. Dette ble et flott arrangement med
høy faglig standard på presentasjonene.
Generalforsamlingen ble avholdt i tilslutning til kongressen som man har gjort det tidligere.
Årets høstsymposium ble holdt på Meet Ullevaal 31.10 - 01.11.2019 med Farget hud som tema og
med et pre-symposium om registerforskning i regi av Novartis.
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde sitt årlige fellesmøte i Legenes hus,
Oslo 06.12.2019, der også leder i spesialitetskomiteen deltok samt leder fra Olafia. Av flere saker
som ble diskutert nevnes ny spesialistutdanning, hvordan skal vi organisere LIS i
gjennomstrømming på en best mulig måte og diskusjoner vedrørende den planlagte hudkreftdagen
mai 2020, som skal erstatte Euromelanoma.
Det årlige forskningsseminaret på Gardermoen ble holdt 09.01.2020 med god deltakelse og flott
faglig program.
Leder har etter 01.09.2019 representert NFDV på følgende møter:
•
•
•

Faglandsrådet 11.09-12.09.2019
Lederseminar i Legeforeningen 14.01-15.01.2020
Møter i Kreftforeningen 25.01.2019

Styret har i perioden særlig arbeidet med disse sakene:
Faglig virksomhet
Styret har i perioden hatt tett samarbeide med kreftforeningen ved Mona Stensrud
med råd for informasjonsbrosjyrer og tema og innhold for oppmerksomhetskampanjer.
Kreftforeningen har nå etter oppfordring fra Styret valgt å endre råd om solbeskyttelse fra SPF 15 til
minimum SPF 30.
Tidligere Euromelanoma vil bli erstattet av hudkreftdagen 27.05.2020 der vi ønsker vinkling inn mot
forebygging samt faresignaler og egensjekk
Det er ønsket 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
f.eks. med intervjuer etter ev forespørsler.
Representanter for Føflekkreftforeningen har i perioden hatt møter med styret og diskutert saker av
felles interesse
Styret har etter mandat fra legeforeningen satt sammen: Arbeidsgruppe for videreutdanning
spesialister.
Denne gruppen skal bidra til å sette etterutdanning på agendaen med å utarbeide et konkret forslag til
faglig innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet.
2 medlemmer fra styre og 2 fra spesialistkomiteen.
Ellen Bjørge blir valgt som leder for gruppen og Linn Landrø som medlem fra styre.
Eidi Christensen og Gunn Marit Lynghaug medlemmer fra spesialistkomiteen.
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.
Katarina Zak Stangeland er representant og Thor Henry Andersen valgt som vara
Ved generalforsamlingen 2019 ble behandlingsanbefalinger for biologisk behandling for Atopisk
eksem og Hidrosadenitis suppurativa godkjent og senere distribuert til medlemmene.
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.
Styret vil også fortsette å prioritere årlige forskningsseminarer på Gardermoen for å bidra til
nettverksbygning, idedugnad og samarbeid mellom forskningsmiljøene.
Styret har avgitt høringsuttalelser eller gitt innspill i følgende saker:
•
•
•

Søknad til Beslutningsforum om godkjenning av dupilumab ved atopisk dermatitt
Arbeidet med nasjonal hudkreft- og UV-strategi
Solariumsregulering

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 etablert en research commitee og
Eva Maria Rehbinder og Evelina Buinauskaite stiller som representanter fra Norge.
Nordiske kurs i hudkirurgi (København), dermatoskopi (Gøteborg), virtuell dermatopatologi
(Reykjavik) og dermatologisk laserbehandling (Bispebjerg) er etablert og forventes gjentatt.
Norge planlegger et Venerologi kurs i 2022 og dette i regi av Usha Hartgill og Olafia.
Vi har nå fått to medlemmer i styret i EADV.
Thrasyvoulos Tzellos fortsetter og Petter Gjersvik er nyvalgt i 2020.
EADV er viktig for å styrke norsk dermatologi. Vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer om 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. Medlemmer betaler betydelig lavere påmeldingsavgift

til møter og kurs i regi av EADV.
Foreningssaker
Ved general forsamlingen i Gøteborg ble følgende valgt: forskningsutvalg, nettredaktør, kurskomite
og kvalitetsutvalg for perioden 1. september 2019- 31. august 2021:
Forskningsutvalget:
Eva M. Rehbinder, Oslo (leder)
Ellen H. Modalsli, Trondheim (ny)
Adel Olasz, Tromsø
Emilia Hugdahl, Bergen (ny)

Nettredaktør:
Flora Balieva, Stavanger
Kurskomiteen:
Aleksander Stefou, Halden (leder)
Kristian Enerstvedt, Haugesund
Inger Marie Skoie, Stavanger
Siri Kratter Abrahamsen, Oslo (ny)
Christian Dotterud, Trondheim (ny)
Anne Marte Henriksen, Tromsø (ny)
Kvalitetsutvalget:
Ragnar Faye, Oslo (leder)
Kristine Åsheim, Bergen
Kristin Halvorsen Hortemo, Oslo (ny)
Valgkommite
Petter Gjersvik (leder)
Rita Grude Ladstein
Jon Helge Bonesrønning

NFDVs økonomi er god. Tross for at vi ikke holdt et vanlig årsmøte i april, men med et overskudd
på høstmøtet i november, så er resultatet for 2019 et overskudd på kr. 82.191

Stipender og priser
Under NFDVs generalforsamling i Gøteborg 08.05.2019 ble følgende priser/stipender delt ut:
•
•

Novartis-prisen: for beste forskningsartikkel i 2018 ble tildelt Ingrid Snekvik
Galdermaprisen: til yngre forfattere ble delt mellom Olav Sundnes, Eva M. Rehbinder
og Adel Olasz

Novartis-stipend for formidling og studieopphold
Hilde Vildenes for studieopphold ved NIH
Silje Solberg for forskningspublisering
Anne Lise Helgesen for drift av vulva.no

kr 10.000
kr 20.000
kr 20.000

NFDVs reise- og forskningsstipend
Eidi Christensen for presentasjon på WCD Milano
Silje Eidebakk Mikalsen for ISUTI-kurs/kongress
Silje Solberg for Inflammatory Skin Disease Summit
Mari Løset for ESDR Bordeaux
Michelle Hanlon til Nordisk kongress på

kr 10.000
kr 20.000
kr 10.000
kr 10.000
kr 7.000.

På høstmøtet 01.11.2019 ble følgende stipender delt ut:
Sanofis forskningsstipend for forskning innen atopisk dermatitt
Eva M Rehbinder og Silje M Solberg får 50 000 NKr
Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling:
Ivana Randjelovic, Master course of Microscopy Vulvo-Vaginitis kr 10.000

Anne-Marte Henriksen, Hospitering Valencia og Barcelona
Øystein Grimstad, Hospitering Valencia og Barcelona
Ragnhild Telnes, Hospitering pediatrisk dermatologi
Thomas Schopf, Forskningsopphold i Bucuresti

kr 7.000
kr 7.000
kr10.000
kr15.000

NFDVs reise- og forskningsstipend
Astrid Lossius, International Symposium on Atopic Dermatitis
Ingebjørg Larsen, Vulvovaginala sjukdommer
Teresa L. Berents, SAPC-møte, London
Marit Saunes, Hospitere Nijmegen og Amsterdam
Ingrid Snekvik, Hospitere Nijmegen og Amsterdam
Elin Ekornes, AAD 2020
Helge Danielsen, Opphold St. Johns Institute of Dermatology
Ellen Marie Bjørge, AAD 2020

For styret i
Norsk forening for dermatologi og venerologi

Katarina Zak Stangeland, leder

kr10.000
kr10.000
kr 7.000
kr10.000
kr10.000
kr 15.000
kr20.000
kr15.000
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BALANSE PR. 31, DESEMBER

2019

2018

EIENDELER

OMLØP§MIDLER
Bankinnskudd
Div. fordringer

1 069 588,00

185 030,00

SUM OMLøPSMIDLER

SUM EIENDELER

901 168,00
194 580,00

1 254 618,00

1 095 748,00

1 254 618,00

1 095 748,00

't 163 701,00

1 081 510,00

1 163 701,00

1 081 510,00

EGEN}<APITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Skyldig trekk, offenflige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

44 000,00

46€+7,00

"i4 238,00

g0 917,oO

14 238,00

1 254 618,00

1 095 748,00
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RESULTATREGNSKAP

2019
DRI FTSI N NTEKTER,OG DRI FTSKOSTNADER

2018

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenttilskudd DNL
Videreform idlede nntekter
i

Annonseinntekter
Andre inntekter
Overskudd kurs/møter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønninger
I nnber. pliktige priser
Stipender
Arbeidsgiveravgift
Møte- og reiseutgifter
Kurs/konferanser
Kontorkostnader, lT mv
Kontingenter, avgifter
Honorarer
Diverse utgifter
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
NANSI NNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader

284 076,00

277 514,00

217 275,00
176 000,00
600,00
390 021,00

160 000,00
154 000,00

1067 972,0A

786 694,00

93 o0o,oo
51 299,00
427 000,00
20 346,00
245 989,00

3224,00

99 600,00
24 990,00
185 000,00
17 555,00
174 754,00
7 920,00
13 028,00
66 469,00
60 000,00
3 907,00

986 125,00

653 223,00

81 847,00

133 471,00

564,00
22A,00

517,00
240,00

344,00

277,00

82 191,00

133 748,00

1 004,00
54 913,00
89 450,00

600,00
194 580,00
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NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

NOTER TIL REGNSKAPET 2019
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 betøp.
Foreningen er ikke ansett som skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skatteloven.
NOTE 2 - YTELSER TIL STYRE OG REVISOR

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Sum lønnsrelaterte kostnader

93

OOO,OO

17 555,00
110 S5S,OO

Styret har mottatt styrehonorar for sitt arbeid. Foreningen er ikke pliktig til å ha obligatorisk
tjenestepensjon.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 6.2s0.- inkludert merverdiavgift.
NOTE 3 - EGENKAPITAL
Arets endring i egenkapital fremkommer som følger:

1.1
resultat
Egenkapital31.12
Egenkapital

Arets

1 081 510,00

92 191,00
1 163 701,00

Kr. Wilhelmsen &Co. AS
STATSAUTORISERTE REVISORtrR
Kirlreveien 6-lA. 03(r.1 OSLO. 'I'cleIon 22 16 71 6o
Organisasjonsnnmmcr 937

.1-11

13-l -\I\-,\

UAVHENGIG REVISORS BERETNI NG

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
overskudd på kr 82 191. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.
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 20L9, 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 usjone 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 beskreveli Revisors oppgaver og plikter ved revisjon ov årsregnskopet.Yi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene.' Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets onsvar

for årsregnskapet

Styret 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.
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Revisors oppgover og plikter ved revisjonen av årsregnskopet

Vårt mål er å oppnå 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 h6y 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 følge 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 yidere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
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.

.o,

Sven Arne Rauan
Statsa uto rise

rt revisor

Innkalling og forslag til sakliste for generalforsamling i NFDV
Innkalt: Alle medlemmer av NFDV
Tidspunkt: Fredag 25e september 2020 kl 10.30-12.00
Sted: Digitalt møte, påmeldingslink til Webinar Høstmøte
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av saklisten
4. Valg av referent
5. Styrets årsmelding
6. Nytt medlem til forskningsutvalget
7. Regnskap for 2019 og budsjett for 2021
8. Rapporter fra kurskomiteen, forskningsutvalget, kvalitetsutvalget og UEMS
9. Rapport fra spesialitetskomiteen
10. Rapport fra EADV
11. Årsmøte og Høstmøte 2021
12. Forslag til norske anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved
Psoriasis
13. Forslag til norske anbefalinger om bruk av biologiske legemidler hos barn med atopisk
eksem
14. Eventuelt
15. Utdeling av priser og stipend

