
Referat styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

torsdag 04.11.21 kl 09.00-12-00 

 

Sted:  Meet Ullevaal, Oslo 

Til stede:  Ingeborg Bachmann, Ellen Bjørge, Linn Landrø, Jon Anders 

Halvorsen,  Katarina Zak Stangeland 

Deler av møtet: Øyvind Lie, Alexander Stefou, Petter Gjersvik 

    

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent. 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 10.09.2021 

Referat fra styremøte 04.06.21 ble gjennomgått og godkjent med 

følgende kommentarer: 

Pkt.5 Linn følger opp, kontakter Hdir på nytt, samt at Styret utarbeider et 

brev med en formell forespørsel til Hdir om å utarbeide nasjonale 

retningslinjer for NMSC 

3. NFDVs høstmøte: Konseptgodkjenning og de siste detaljer  

Øyvind Lie og Alexander Stefou informerer om status 

186 påmeldt hvorav 125 NFDV-medlemmer 

Møteplan for Høstmøtet fremover: Høstmøte 2022: 03.-04.11: tema 

pediatrisk dermatologi 

        Høstmøte 2023: 02.-03.11 

        Øyvind Lie reserverer tidspunkt for 

2024 

4. Tildeling av Sanofi-stipend 



Komiteen har tildelt  Cathrine Mohn stipendet for prosjektet «Atopisk 

dermatitt hos førskolebarn & ungdom i Norge – risikofaktorer, forekomst 

og komorbiditet - Studier fra nasjonalt 

reseptregister». 

5. Tildeling av Abbvie-stipend 

Komiteen har tildelt Elisabeth Schrumpf stipendet for prosjektet 

“Unconventional T-cells in inflammatory skin disease” 

6. Euromelanoma- Kreftforeningen tilbakemelding 

Katarina har fått oppsummering fra Hudkreftdagen fra Kreftforeningen. 

Det var god dekning i media og digitalt. 

7. Blå resept ordningen- tilbakemeldinger 

Det er kommet tilbakemelding fra alle avdelingsledere og alle er prosess 

med å få en ordning for dette.  

8. Vårmøtet- 2022  

Det nasjonale Vårmøtet erstattes av Nordisk kongress i København 

Styret skal ha styremøte og det skal avholdes generalforsamling for NFDV 

under kongressen 

Generalforsamlingen vil bli onsdag 20.04.22 på formiddag  

Katarina sender mail til avdelingslederne med info om Nordisk kongress 

NDA gir tilskudd til 5 reisestipend á 3000 SEK. NFDV dekker restsum opp 

til 8000 NKr. I tillegg fullfinansierer NFDV 5 stipend á 8000 NKr 

9. Reisestipend fra NFDV 2022  

Reise -og fagstipend, slik at flere kan søke 

Beslutter å dele ut totalt 100 000 NKr 

10. EADV - Petter Gjersvik norsk representant i EADV.  

Petter informerer om aktivitet i EADV 

Petter sender en oppsummering som Katarina sender ut til medlemmene 



Katarina sender ut relevante mailer fra EADV,  selv om medlemmer får 

mail direkte fra EADV 

11. Endring av utdelte stipend 

Det er kommet inn forespørsel fra medlem om reisestipend delt ut før 

covid-19 kan brukes til lignende formål. 

Enighet i Styret om at dette er mulig 

12. Sponsorer til nettsiden/økonomi 

Pierre-Fabre, La-Roche Posay/L’Oreal har takket ja 

Abbvie, Leo Pharma, Galderma, Janssen, Viatris, Novartis har ikke svart, 

og Jon Anders følger opp dette. 

13. Annet 

-Pfizer har tatt kontakt ønsker å etablere en rullerende stipend -og 

støtteordning. Har hatt møte med Katarina som har foreslått å dele opp 

pris og stipend, da dette kan favne flere søkere.  

Anbefalt å ha en bred indikasjon 

-Katarina  tar kontakt med Abbvie og Sanofi med forespørsel om stipend 

2022 

-Under Generalforsamlingen i 2022 må det informeres om at NFDV ikke 

har en ekstra tilleggskontigent  via Legeforeningen 

-Mange bruker tittelen hudlege/dermatolog feilaktig, og Katarina bruker 

en del ressurser på å korrigere dette.  

 

 


