
Prioritering innen fagfeltet Hud- og veneriske sykdommer 
under Covid-19-pandemi 
 

Anbefalingene	gitt	under	er	veiledende.		

Alle	pasienter	og	henvisninger	må	behandles	individuelt	i	lys	av	pasientrelaterte	-og	
situasjonsavhengige	faktorer.	

Behovet	for	helsehjelp	hos	spesialist	i	hud	og	veneriske	sykdommer	vurderes	ut	fra	
vanlige	retningslinjer	for	prioritering:		

1)	Nytte	2)	Alvorlighet	og	3)	Ressursbruk	

Inflammatoriske	hudsykdommer	kjennetegnes	av	stor	variasjon	i	alvorlighetsgrad	og	
morbiditet,	noe	som	nødvendiggjør	ulik	prioritering	av	pasienter	innenfor	samme	
diagnosegruppe.	

Livskvalitet	er	et	viktig	parameter	i	vurdering	av	prioritet.	Mindre	alvorlige	tilstander	
kan	gi	betydelig	psykisk	tilleggsbelastning	og	redusert	livskvalitet,	slik	at	de	likevel	bør	
prioriteres.	

Under	pågående	pandemi	vil	strengere	prioritering	med	noe	lengere	ventetid	for	enkelte	
pasientgrupper	være	nødvendig.		
Tap	av	prognose	vil	være	et	sterkt	kriterium	for	rask	vurdering.	Maligne	tilstander,	
fulminante	dermatoser	og	arr	dannende	hudsykdom	er	eksempel	på	slike	tilstander.	
Akutte	dermatologiske	tilstander	som	f.eks.	alvorlige	legemiddelreaksjoner	eller	bulløse	
sykdommer	skal	prioriteres	og	tilses,	evt	legges	inn	på	sykehus	ved	behov.	
	
To	hensyn	er	spesielt	viktige:	
1. Risiko	for	smitte	av	sårbare	individ.	Det	må	for	slike	pasienter	vurderes	om	den	

medisinske	risikoen	ved	hudsykdommen	oppveier	risikoen	for	smitte	som	
oppmøtekonsultasjon	og	transport	til	legekontorer/sykehuset	innebærer.	I	motsatt	
fall	bør	oppmøtekonsultasjonen	utsettes,	og	eventuelt	erstattes	av	
telefonkonsultasjon	eller	lignende.		

2. Risiko	for	smittespredning	i	befolkningen	generelt,	det	vil	si	at	også	personer	som	
ikke	er	i	spesiell	risikosituasjon,	skal	holde	seg	i	ro	og	ikke	oppsøke	helsetjenesten.	
En	del	av	disse	pasientene	kan	sannsynligvis	håndteres	ved	oppmøte	gitt	strenge	
smittevernregimer.	Imidlertid	bør	det	også	her	vurderes	om	telefonkontakt	kan	være	
et	akseptabelt	alternativ.		
Pasienter	som	skal	til	kontroll	på	grunn	av	systemisk	eller	biologisk	behandling	er	
eksempel	på	grupper	som	egner	seg	for	telefonkonsultasjon.	

	
For	generell	bakgrunnsinformasjon	vises	til	Helsedirektoratets	prioriteringsveileder;	
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/hud-og-veneriske-
sykdommer/tilstander-for-hud-og-veneriske-sykdommer	
	
 
 



Noen generelle råd basert på modifisering av Helsedirektoratets 
prioriteringsveileder:  
	
Akne,	hidrosadenitt,	rosacea	og	andre	kjertelsykdommer:	
Akne	fulminans	og	arrdannende	alvorlig	akne	med	behov	for	behandling	med	
Isotretinoin	bør	prioriteres	
Mild	til	moderat	akne	kan	vurderes	for	video/telefonkonsultasjon	alternativt	fastlege.	
HS	pasienter	på	systemisk	behandling	kan	egne	seg	for	telefonkonsultasjon.	
Oppstart	av	ny	behandling	vurderes	individuelt	etter	alvorlighetsgrad.	
Rosacea	må	vurderes	etter	alvorlighetsgrad.	
	
Lysbehandling:	
Drift	av	lysbehandling	må	vurderes	ut	fra	om	smittevernregler	kan	etterfølges,	samt	
lokale	anbefalinger	fra	de	regionale	helseforetakene.		
	
Benigne	hudsvulster:	
Hudtumores	prioriteres	ikke	hvis	det	fremkommer	tydelig	i	henvisningen	at	det	ikke	er	
mistanke	om	malignitet.		
	
Eksem/dermatitter:	
Prioritering	avhenger	av	alvorlighetsgrad.			
	
Hår-	og	neglesykdommer:	
Prioriteres	ikke	med	mindre	det	dreier	seg	om	arr	dannende	hodebunnssykdommer	
eller	arr	dannende	alopeci.	Ved	rask	utvikling	av	hårtap	kan	livskvalitetsmessige	
faktorer	tilsi	at	pasienten	likevel	skal	prioriteres	for	undersøkelse.	
	
Legg-	og	fotsår:	
Prioritering	avhenger	av	alvorlighetsgrad.		
Eldre	pasienter	med	kroniske	sår	bør	vurderes	for	telefonkonsultasjon	med	henvisende	
lege/	sykehjemslege,	jfr	anbefalingene	fra	Norsk	forening	for	geriatri.	
Nyoppståtte,	uavklarte	sår	der	det	foreligger	mistanke	om	immunologisk	årsak	
(pyoderma	gangrenosum,	vaskulitt)	bør	fortsatt	prioriteres.		
	
Maligne	hudsvulster:	
Mistanke	om	melanom,	hurtigvoksende	tumores	og	svulster	i	ansikt	skal	prioriteres.	
Svulster	som	skal	behandles	med	kirurgiske	inngrep	bør	prioriteres.	
Pakkeforløp	for	melanom	skal	opprettholdes.			
	
Precancroser:	
Prioriteres	ikke	dersom	diagnosen	er	sikker.	Se	ellers	punktet	om	maligne	hudtumores.	
	
Psoriasis:	
Vurdering	avhenger	av	alvorlighetsgrad.	
Nyoppstått	psoriasis	hos	barn	og	yngre,	samt	mistanke	om	pustuløs	sykdom	eller	
utvikling	av	erytrodermi	bør	prioriteres.		
	
Vaskulære	malformasjoner	og	pigmentforstyrrelser:	
Prioriteres	ikke	



	
Laser/IPL:	
Prioriteres	ikke	
	
Venerologi	
Mistanke	om	smittsomme	sykdommer	bør	vurderes	av	lege	
Symptomgivende	sykdom	skal	undersøkes	
	
	
Dermatovenerologi	omfatter	mange	diagnoser	og	tilstander.	Overstående	er	derfor	ikke	
uttømmende.	Lokale	ulikheter	i	organisering	av	tjenesten	og	når	det	gjelder	smittepress	
må	også	vurderes.	
Det	er	etter	vår	oppfatning	en	fordel	at	helsetjenesten	i	denne	situasjonen	er	spredt	på	
flere	lokalisasjoner,	slik	at	det	fremdeles	er	kapasitet	for	nødvendig	helsehjelp	dersom	
avdelinger/poliklinikker/kontor	må	stenge	helt	på	grunn	av	smitte.		
	
Det	kan	ikke	utelukkes	at	både	prioriteringsbeslutninger	og	organisering	av	
helsetjenesten	må	revurderes	i	en	senere	fase	av	pandemien.	
	
	
NFDV	styre:	
	
Katarina	Z.	Stangeland	
Ingeborg	Bachmann	
Linn	Landrø	
Thor	Henry	Andersen	
Ellen	M	Bjørge	



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
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:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Katarina Zak Stangeland 
Sekretær: Jan C. Sitek 
Kasserer: Thor Henry Andersen 
Styremedlem: Bjørnar Holsør Moen  
1. vara:  Kjersti Danielsen 

             2. vara:  Ragnhild Telnes 
 
Fra 1.9.2019-30.8.2021 
 

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 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   kr 10.000 
Silje Solberg for forskningspublisering   kr 20.000 
Anne Lise Helgesen for drift av vulva.no  kr 20.000  
 

NFDVs reise- og forskningsstipend 

Eidi Christensen for presentasjon på WCD Milano kr 10.000 
Silje Eidebakk Mikalsen for ISUTI-kurs/kongress kr 20.000 
Silje Solberg for Inflammatory Skin Disease Summit  kr 10.000 
Mari Løset for ESDR Bordeaux      kr 10.000 

      Michelle Hanlon til Nordisk kongress på                           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              kr 7.000  
          Øystein Grimstad, Hospitering Valencia og Barcelona                       kr 7.000 
          Ragnhild Telnes, Hospitering pediatrisk dermatologi                         kr10.000                                              
          Thomas Schopf, Forskningsopphold i Bucuresti                                 kr15.000    

 

NFDVs reise- og forskningsstipend  

           Astrid Lossius, International Symposium on Atopic Dermatitis      kr10.000  
           Ingebjørg Larsen, Vulvovaginala sjukdommer                                 kr10.000  
           Teresa L. Berents, SAPC-møte, London                                           kr 7.000  
           Marit Saunes, Hospitere Nijmegen og Amsterdam                           kr10.000 
           Ingrid Snekvik, Hospitere Nijmegen og Amsterdam                        kr10.000  
           Elin Ekornes, AAD 2020                                                                 kr 15.000                                          
           Helge Danielsen, Opphold St. Johns Institute of Dermatology        kr20.000                           
           Ellen Marie Bjørge, AAD 2020                                                       kr15.000 

  
 
 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
 
 
Katarina Zak Stangeland, leder  
 

 



Rapport til medlemmer av NFDV til Årsmøtet 2020 vedr. EADV 2019 

 
Kjære kollegaer, 
 
Jeg håper at dere og deres familier er friske. 
 
2019 var et spennende år på EADV med mange muligheter og hyggelige nyheter for 
norsk deltakelse. Først og fremst, vil jeg gjerne takke dere for tillitt og samarbeidet og 
kontakt vi hadde. Det var mitt andre år som EADV representant for Norge. Jeg håper 
at jeg var effektiv og hjelpsom for alle som kontaktet meg og ville bli involvert i 
EADV aktiviteter.  
 
Vi klarte å få mer enn 100 aktive ”voting” medlemmer i EADV, noe som betyr at nå 
har Norge to styremedlemmer. Petter Gjersvik er fra 01.2020 andre styremedlem. 
Dette skal styrke Norges posisjon i EADV og sikre mer fordeler for våre medlemmer. 
For å fortsette å ha mer enn 100 aktive EADV medlemmer og 2 styremedlemmer er 
det viktig å fornye medlemskap.  
 
6 LIS leger og 1 spesialist fra Norge deltok i EADV kurs (EADV School) i 2019.  
EADV skole skal bli mer utvidet med mer kurs og mer muligheter til å delta. EADV 
skal investere mer i utdanning og internasjonal forskningsnetverk og å styrke 
kontakten med nasjonale foreninger. 
EADV arrangerer kurs både for LIS-leger og ferdige spesialister. Forelesere er 
ledende europeiske hudleger og venerologer. Kursene er svært populære - bare spør 
dem som har vært der. Kursene anbefales på det sterkeste. De bidrar til å styrke egen 
kompetanse og gir mulighet til nettverk og utenlandske kontakter.  
Fostering Training Courses for LIS-leger er helt gratis, inkludert overnatting og kost. 
Reisekostnader må dekkes av deltaker eller arbeidsgiver, men man kan søke EADV 
om reisestipend på opptil 1000 Euro. Alle EADV-medlemmer kan regne med å få 
reisestipend. For nærmere informasjon, ta kontakt med en av oss eller bruk denne 
lenken: 
https://eadv.org/eadv-school 
 
EADV tilbyr nettbaserte læringsprogrammer (e-læring, online learning services, 
webinars) som er gratis for EADV-medlemmer. Nye nettseminarer blir lansert hver 
måned. Nye E-læringsprogrammer om venerologi, neglekirurgi, trikoskopi og 
hidradenitis suppurativa vil komme om kort tid. For mer detaljer, bruk denne lenken: 
https://www.eadvelearning.org/ 
Vi ønsker også å høre fra dere hvilke temaer er interresante for dere så at vi kan 
forefremme dem i EADV kommitteen. 
 
Evelina Buinauskaite ble tatt opp i EADVs utviklingsprogram for fremtidens ledere 
innen dermatologi og venerologi i 2019. Programmet innebærer bl.a. et 12-ukers 
nettbasert opplæringsprogram, 6 nettbaserte veiledningsmøter  med mentor og 
deltakelse i to tredagers seminarer. Vi gratulerer Evelina! 

Det var veldig hyggelig i fjør å informere norske kollegaer at EADV kommitteen 
bestemte å finansiere internasjonalt prosjekt ” The burden of skin disease: 
Stigmatisation and body image impairment in dermatological patients. An 
observational multi-center study in 16 European countries” med 20.000 Euros. 



Prosjektsleder er vår hudkollega Florence Dalgard. I år var det bestemt at prosjektet 
produserte allerede viktige resultater og EADV PPRC kommitteen bestemte å 
fortsette med finansiering i ett år til. 
Project proposal and review committee (PPRC) er en fin kilde for finansiering for 
internasjonale prosjekter. EADV task force deltakelse er en fin måte å komme inn i 
disse internasjonale prosjekter. Jeg sitter i kommitteen som bestemmer hvilke 
prosjekter skal finansieres. Bare ta kontakt med meg hvis dere trenger mer info om 
EADV Task Forces eller om PPRC. 
 
EADV kongress i Madrid var en stor suksess med mer enn 12000 deltakerer. 
Scholarships programm med deltakerer fra alle EU landene fortsetter å støtte unge 
leger til å delta i EADV kongresser og komme i kontakt med kollegaer fra andre land 
med deltakelse i EADV Alumni Club. Michael Hornstein Memorial Scholarship kan 
gi støtte for en ung kollega fra Norge (under 35 år gammel) til å delta i EADV 
kongress gratis plus 1000 Euros for reise og hotell utgifter. Vi håper at Norge skal ha 
representater i Scholarship programm i framtida. 
EADV kongress i Vienna, 28. oktober til 1. november 2020  er en viktig mulighet for 
å presentere forskningsresultater, komme i kontakt med kollegaer fra andre land og 
høre foredrag fra eksperter i mange felt i dermatologi. Frist for søknad er 31.mai 
https://eadvvienna2020.org/register/scholarships/eadv-scholarships/ 
Bare ta kontakt med oss for mer info.  

Det fins også mulighet for redusert påmeldingsavgifter. 
Man kan søke om redusert kongressavgift, dvs. 100 Euro, innen 20.5.2020. For 
nærmere informasjon, bruk denne lenken: 
https://www.eadv.org/reduced-registration-
fee/calls/apply/52?utm_source=Global&utm_campaign=0d1b4c2811-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_12_24&utm_medium=email&utm_term=0_fb15
d33bf5-0d1b4c2811-157998409 
 
 
Vi oppforder også unge kollegaer å bli medlemmer av EADV siden medlemskap 
kommer med mange fordeler, både om forskning og utdanning. Deltakelse på EADV 
kommer med mange fordeler og medlemskontingenten er kun 150 euro pr år for 
spesialister og 50 Euro for LIS. Innmeldingsprosedyren  kan gjøres 100% online. Vi 
kan gjerne gi dere ”official letter of confirmation” så at innmelding skal bli veldig lett.  
Gå til : https://www.eadv.org/memberships/ eller ta kontakt med oss for mer info. 

Spør oss om ting du lurer på. Vi trenger  EADV, slik EADV trenger oss for å stadig 
bedre vår etter og videreutdannelse. Vi trenger også tilknytning til Europa, EADV er 
et utmerket eksempel på hva europeere kan få til tross for politisk og etnisk 
heterogenitet.  

Harstad, 18.mars 2020 

Thrasyvoulos Tzellos 

epost: thrasyvoulos.tzellos@unn.no  

Styremedlem EADV 

 



 

RAPPORT UEMS-EBDV 2019 

UEMS (Union Européenne Dés Médecins Spécialites - European Union of Medical Specialists) 
EBDV European Board of Dermato-Venereology 
 
UEMS representerer dei nasjonale medisinske foreiningane i Europa og har 34 medlemsland. 
Kvar spesialitet har sin eigen underforeining, 43 i talet. Kvart medlemsland vel to delegatar  
frå kvar av dei  dei nasjonale spesialistforeiningane. Dei norske representantane i EBDV er 
Øystein Grimstad og Turid Thune.  

UEMS-EBDV arrangerer to årlege møte, eitt vårmøte over to dagar og eit kort haustmøte 
under EADV. Turid Thune deltok på vårmøtet på Malta 05.-06.04.19. Øystein Grimstad møtte 
på haustmøtet i Madrid 11.10.19. 

UEMS arbeider for å harmonisere spesialistutdanninga i Europa slik at spesialistane fritt kan 
få arbeid på tvers av landegrensene. UEMS-EBDV har utarbeidd ein mal for 
spesialistutdanninga som er føreslått innført i alle land. UEMS kan tilrå at denne malen blir 
innført, men har ingen mynde til overfor dei nasjonale helsemyndigheitene. 

EBDV har fleire sub-kommisjonar (Board Examination and Training Requirements, 
Telemedicine and E-health, STI, Guidelines, Wound Healing, Allergology). Noreg er ikkje 
representert i nokon av dei.  

UEMS-EBDV arrangerer Europeisk spesialisteksamen ein gong i året. Eksamen er elektronisk, 
går over to dagar og blir arrangert i august i Frankfurt. Eksamen kostar 550 Euro for 
kandidatar frå land som er medlem i UEMS, 750 Euro for andre. I 2019 var det 107 
kandidatar, 64 frå land utanfor Europa, dei fleste frå ulike land i Midt-Austen. Sveits hadde 
innført eksamen som obligatorisk for spesialistkandidatane, men har no laga sein eigen 
eksamen i staden. EBDV ynskjer fleire europeiske deltakarar og  ynskjer at dei nasjonale 
foreiningane skal tilrå spesialistkandidatane å ta eksamen. Det har komme ein del kritikk mot 
forma eksamen har i dag, og det har komme inn forslag til modernisering og forbetring. 
Poolen av spørsmål er heller ikkje stor nok, og medlemslanda blir oppmoda om å sende inn 
oppgåver (MCQ).  

 

Turid Thune 

 

 



Rapport fra kurskomiteen 2019 
Mars 2020 
  
Medlemmer av kurskomiteen: 
Inger Marie Skoie, Christian Dotterud, Anne-Marte Henriksen, Siri krater Abrahamsen og 
Kristian Enerstvedt,  
Leder: Alexandros Stefou 
 
Det var valgt inn 3 nye medlemmer i kurskomiteen ved forrige generalforsamling (2019), 
Anne-Marte Henriksen, Siri Krater Abrahamsen og Christian Dotterud.  
 
Årsmøte kurs 2019  
Årsmøtekurset var ikke arrangert dette året da det var nordisk kongress i Gøteborg i mai 2019.  
 
Høstsymposiet 2019: 
Høstmøtet 2019 ble avholdt på Thon hotell, Ullevål, Oslo  
Gjennom flott samarbeide med legemiddelindustrien hadde vi to foreleserne rundt tema 
pigmentert hud.  
Tilbakemeldingene (elektronisk tilbakemeldingssystem) var svært positive. 
 
Videre arbeid:  
Kurskomiteen har vanligvis to møter i året som legges i tilknytting høstmøtet og årsmøtet. Da 
ikke mange av komiteens medlemmer deltok på nordisk møte i Gøteborg har vi kun hatt et 
møte i forbindelse med høstsymposiet. Videre kontakt og møteaktivitet skjer per mail eller 
skype. Det holdes også tekniske formøter i forkant til hvert kurs. 
 
Årsmøte 2020 er avlyst grunnet coronapandemien.  
 
Høstmøte 2020 
Vil avholdes i Oslo den 24.-25. september, Ullevål Thon hotell 
Programmet begynner å bli klart og vil handle om kroniske systemiske immunopatier.  
 
 
 
	



Forskningsutvalgets årsrapport for 2019 
 
 
1. Sammensetningen av forskningsutvalget er endret siste året, og består av:  
Adel Olasz, 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 arrangement av forskningsseminar (se under). 
 
 
3. Forskningsseminar  
Den 9/1-20 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 
på Gardermoen. Rundt 40 medlemmer deltok på arrangementet.  
På dette FOFO møtet presenterte:  

• Nina Karlstrøm, Seksjonssjef ved Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning, Unit  
Åpen tilgang til forskningsresultater - hvor er Norge nå? 

• Kathrine Frey Frøslie, Førsteamanuensis i biostatistikk ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, Ås 
Spå eller forstå 
– Hvorfor regresjonsanalyse er som en blodprøve: Du må vite hva du ønsker å få svar 
på. 

• Marita Jenssen, LIS hud UNN PhD-student, Universitetet i Tromsø 
  Tanker fra en fersk PhD-stipendiat. 

• Via Skype: Kjersti Danielsen, Hudspesialist, PhD, Avtroppende Leder HISREG, 
Tromsø 
HISREG-veien videre 

     - hva må til for at HISREG skal bli til nytte for oss og våre pasienter? 
• Kenneth Hugdahl, professor, Institutt for Biologisk og Medisinsk psykologi, 

Universitetet i Bergen 
Forskning er ikke nødvendigvis vitenskap: Noen refleksjoner kring forskning og 
vitenskap 

 
Alle var enige om at det var spennende temaer presentert av gode foredragsholdere og møtet 
ble avsluttet med tre-retters middag. 
Neste års seminar er planlagt til torsdag 070121 på Gardermoen.  
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 2020 blir Hoved-prisen for beste publikasjon innen dermatologi og venerologi i 2019 med 
støtte fra Novartis tildelt Kåre Steinar Tveit for artikkelen «Treatment use and satisfaction 



among patients with psoriasis and psoriatic arthritis: results from the NORdic PAtient survey 
of Psoriasis and Psoriatic arthritis (NORPAPP)», publisert i Journal of the European Academy 
of Dermatology and Venereology.  
 
YDF-prisen med støtte fra Galderma blir delt mellom to, og går til Øystein Sandanger og Jose 
Hernan Alfonso.  
 
Disse prisene skulle egentlig deles ut på årsmøtet i april, men grunnet korona-utbruddet blir 
tildelingen flyttet til høstmøtet. 
 
 
6. Møter: 
Forskningsutvalget har avholdt 1 møte den 11.06.19 ved St Olav NTNU. Ellen Modalsli, 
Emilia Hugdahl og Eva Maria Rehbinder var fysisk tilstede, Adel Olasz deltok via skype. 
Hovedtema for møte var ny fordeling av arbeidsoppgaver med 2 nye medlemmer, planlegging 
og organisering av aktiviteter for høst 2019 og for 2020 med fokus på planlegging av 
forskningsseminaret. I tillegg har medlemmene i utvalget hatt jevnlig kontakt via e-post og 
telefon.  
 
 
7. Nettsiden: 
Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Nettsiden er redigert, og vil 
bli oppdatert jevnlig. Fra forskningsutvalget har Ellen Modalsli tatt over hovedansvaret for 
dette. 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 30/03-20 
 
 

 
Eva Maria Rehbinder 
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Rapport fra Kvalitetsutvalget 2019/2020 
 
Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Kristin Hortemo, Kristine Åsheim og 
Ragnar Solberg Faye.  
 
Kvalitetsutvalget (KvU) har kommunisert hovedsakelig pr E-mail. KvU har ikke generert 
økonomiske utlegg for foreningen siste driftsår. 
 
Kvalitetsutvalgets aktiviteter 2019/20 
 
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. 
Tanken er å bevisstgjøre leger (og pasienter) for å unngå over- og underbehandling. 
 
KvU hadde først et orienteringsmøte med representant fra Medisinsk fagavdeling i 
Legeforeningen. Deretter deltok vi på et stort møte i Oslo hvor noen av grunnleggerne av den 
internasjonale kampanjen kalt «Choosing wisely» fortalte om sine erfaringer fra bl.a USA, Canada og 
England.  
 
Erfaringer i kampanjen tyder på at det kan være fornuftig og ressursbesparende å la små grupper 
som arbeider med en spesifikk faglig veileder også vurdere eventuell over- og under-behandling i 
det aktuelle feltet. De faglige rådene fra forskjeligge spesiliteter skal samles på en egen nettside. 
  
I første omgang håper vi at PDT-veilederen etter hvert kan få et lite appendix med noen få 
punkter inspirert av denne kampanjen. Vi arbeider også med litt ulike tema som: Peroral 
soppbehandling, bruken av allergiprøver ved utslett og eksisjon av klinisk og dermatoskopisk 
benigne pigmenterte naevi. Våre forslag vil etter hvert bli forelagt foreningens medlemmer i 
samarbeid med Styret i NFDV. 
 
 
Med kollegial hilsen  
KvU 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
Kristin Hortemo, Kristine Åsheim og Ragnar S. Faye. 



ÅRSRAPPORT 2019 
 

Spesialitetskomiteen i hud og veneriske sykdommer 
  
  
Komiteens sammensetning 
 
 Komiteen besto i 2019 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, overlege OUS 

Carl Fredrik Von Krogh, LIS/Ylf, OUS 

 

 

 
1 Møter 

- Avholdte møter i komiteen 
 Mars- introduksjonsmøte etter nyoppnevnt spesialitetskomite med tidligere leder Øystein 

Grimstad 

Oktober –komitemøte med besøk av Hudavdelingen ved Revmatismesykehuset, Haugesund 

November – komitemøte med vurdering av søknader om godkjenning av 

utdanningsinstitusjoner 

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. 
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 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/aktuelt/ny-ordning-for-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-
av-leger-innfort/id2630978/ - 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: 

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

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 

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. 

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. 

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. HDIR har ikke fått ekstra ressurser til dette arbeidet, som i neste 

omgang resulterer i at de ligger på etterskudd i vurderingen av alle søknader til tross for at 

spesialitetskomiteen leverte inn sin vurdering i november for samtlige utdanningssteder for 

Hud- og veneriske. sykdommer. 

 

Spesialitetskomiteen har vurdert samtlige søknader som mangelfulle på hver sine ulike 

punkter.  

 

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



 
 

Revmatismesykehuset Haugesund oktober  

 

Vedr Haugesund: 

Komiteen opplever at det har skjedd positive endringer rundt rammene for LIS utdanningen 

de senere år, deriblant flere utrednings- og behandlingsmodaliteter tilbys som gjør at de kan 

dekke flere læringsmål. Større stabilitet i overlegegruppen gjør at det er bedre kontinuitet i 

supervisjon og veiledning. Det kan være ønskelig med deltakelse i nettbasert live 

interundervisning med andre avdelinger i Helse Vest.  

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

 Alle eksisterende utdanningsinstitusjoner har sendt ny søknad, det er ikke tilkommet nye 

utdanningsinstitusjoner. 
 

9 Spesialistgodkjenning  
- Sakkyndighetsvurderinger for Helsedirektoratet? 

 19 fikk godkjenning som spesialister i vårt fag i 2019. Av disse var 8 overføring av 
spesialiteten fra EU/EØS (Sverige, Tyskland, Danmark, Polen og Kroatia). 
Dette er det nest høyeste tallet noensinne. 

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.  

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. 
 

12 Eventuelt 



 Idet komiteen en nyoppnevnt har vi brukt tid på å sette oss inn i vårt mandat og finne 

passende besøks- og møtedatoer. Arbeidet med vurdering av Søknader av 

utdanningsinstitusjoner har vært svært tidkrevende og dermed vårt hovedarbeid dette året. 

Dermed rakk vi ikke flere avdelingsbesøk. Vi har også hatt 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 13.03.20                                                    Sonali Rathour Hansen 
 

 
 



NORSK FORENING

FORSLAG TIL BUDSIETT 2O2L

!NNTEKTER

Kontingenttilskudd fra DnL
Overskudd høstsymposi u m
Nettannonser

SUM INNTEKTER
tI

KOSTNADER

Styrehonorarer (inkl. arbeidsgiveravgift)
Honora rer regnska p, revisjon,forretn ingsførsel
Reise/møteutgift er styret
Reise/møteutgifter div utvalg
Forskningssemina r, ku rs,konfera nser
Kontingenter/medlemska p
Utgifter lf, div kontorutgifter
Stipender/utdelinger
Debutantpris
Diverse kostnader

SUM KOSTNADER

STIPULERT OVERSKUDD

FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

290 000,00
170 000,00
176 000,00

636 000,00

110 000,00
100 000,00
150 000,00

30 000,00
75 000,00
35 000,00
15 000,00

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

624 000,00

L2 000,00



.§

NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

BUDSJETT
202L

INNTEKTER

BUDSJETT

2020
REGNSKAP

2019

Kontingenttilskudd fra DnL
Overskudd høstsym posiu m/å rsmøte
Nettannonser

SUM INNTEKTER
L

KOSTNADER

Honora rer styretforedragsholdere mv
Honorar regnska p, revisjon,forretningsførsel
Reise/møteutgifter styret
Reise/møteutgift er div utva lg
Forskni ngssem ina r, kurs/konfera nser
Kontingenter, medlemskap mv
Utgifter lT, div kontorkostnader
Stipender, utdelinger
Div kostnader, priser mv

SUM KOSTNADER

RESULTAT

290 000,00
170 000,00
176 000,00

636 000,00

110 000,00
100 000,00
150 000,00

30 000,00
75 000,00
35 000,00
15 000,00

100 000,00
9 000,00

624 000,00

L25 000,00
100 000,00

75 000,00
40 000,00
80 000,00
25 000,00
15 000,00

100 000,00
10 000,00

570 000,00

113 345,00
89 450,00

150 026,00
2t072,00
73 891,00
55 813,00

-.

58 077,00
4229,00

565 903,00

285 000,00 277 5L4,OO
1L0 000,00 194 580,00
176 000,00 176 000,00

571 000,00 649 094,00

L2 000,00 1000,00 g2 191,00


