
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for 
perioden 1.3.2016 – 28.2.2017    
 
Norsk forening for dermatolog og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske 
legeforening. Foreningen har per 1.1.2017 281 ordinære og 18 assosierte medlemmer.  Av 240 
yrkesaktive medlemmer under 70 år er 185 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer, 
hvorav 76 er privatpraktiserende.  Andelen kvinnelige medlemmer er økende, og kvinner utgjør nå 
52% av alle ordinære medlemmer.   
 
Styret har ikke mottatt opplysninger om at noen medlemmer har gått bort i perioden. 
  
Styret har i perioden bestått av: 
 

Leder:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Marit Saunes 
Kasserer: Xiaotong Li 
Sekretær: Jan C. Sitek 
Styremedlem: Ellen Pritzier  
1. vara:  Kjersti Danielsen 
2. vara:  Ragnhild Telnes 

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS.  
 
Styret sa høsten 2016 opp avtalen med revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS om årlig revisjon og 
inngikk istedenfor avtale med revisjonsfirmaet Kr. Wilhelmsen AS v/ revisor Sven Arne Rauan. 
Denne avtalen må godkjennes av foreningens generalforsamling. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer har vært uendret: kr 10.000 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 ytterligere kr 1.500. Styret vil foreslå at lederhonoraret økes til 
kr 20.000 f.o.m. 2017 for at honoraret skal reflektere arbeidsmengden noe bedre, og for å styrke 
fremtidig rekruttering til vervet. 
 

Møteaktivitet 
 
Styret har i perioden hatt syv styremøter, seks i Oslo og ett i Trondheim.  
 
Ordinært årsmøtekurs og årsmøte ble i år ikke avholdt fordi foreningen sto som arrangør av 
Nordisk kongress i Trondheim. Årets generalforsamling ble holdt på Hotell Hell umiddelbart etter 
avslutningen av Nordisk kongress 29.4.2017. 
 
Årets høstsymposium ble holdt på Radisson Hotel Nydalen 3.-4.11.2017 med dermatoskopi som 
tema og to kjente hudleger fra Wien og Graz som forelesere. Deltakelsen var god, og alle 
tilbakemeldinger har vært positive. Møtet gikk med et mindre underskudd. 
  



Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde sitt årlige fellesmøte i Legenes hus 
1.12.2017, der også leder i spesialitetskomiteen Øystein Grimstad deltok. 
 
Årets forskningsseminar på Gardermoen ble holdt 12.1.2017 med interne og eksterne 
foredragsholdere. Oppslutningen var god, og programmet ble godt mottatt. 
 
Leder har representert foreningen på følgende møter: 
 

 Seminar om spesialistutdanningen 2. og 3.5.2016 

 175-årsjubileet for Hudavdelingen på Rikshospitalet 22.9.2016 

 President’s Dinner, EADV, Wien 30.9.2016 

 Seminar for fagmedisinske foreninger (FaMe), Gardermoen 23.11.2016 

 Konsensusmøte om UV-stråling og hudkreft, Kreftforeningen 18.1.2017 

 Lederseminar i Legeforeningen, Oslo 18. og 19.1.2017 

 LIS-seminar om biologiske legemidler, Holmenkollen Park 25. og 26.1.2017 

 Møter i spesialistgruppen for BIO/TNF i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), Oslo  
 
Styret har i perioden særlig arbeidet med disse sakene: 
 

Nordisk samarbeid og nordisk kongress 
 
Styret mener at økt nordisk samarbeid er viktig for å styrke norsk dermatologi.  
 
Sammen med kongresspresidenten Kristin Ryggen fungerte styret som kongresskomite for 33rd 
Nordic Congress of Dermatology and Venereology, som ble holdt 27.-29.4. 2016 i Trondheim. Pga. 
hotellstreik ble kongressen flyttet til Hotell Hell tre dager før åpningen. Med rundt 350 deltakere 
var oppslutningen om kongressen svært god, og deltakelsen fra de andre nordiske landene var 
vesentlig bedre enn ved forrige nordiske kongress i Tampere i 2013 (unntatt Island). 
Tilbakemeldingene fra deltakere og styret i Nordic Dermatology Association (NDA) har vært svært 
gode. Kongressen gikk med overskudd, men ikke så mye som først antatt. Dette skyldes 
misforståelser vedrørende innbetaling av moms. Styret vil redegjøre for dette på årsmøtet. 
 
I Trondheim vedtok NDA nye lover, som innebærer at NDA nå er en forening med de 
dermatologiske foreningene i hvert nordisk land som medlemmer, og at styret i hver 
medlemsforening er representert i NDAs styre, vanligvis ved sin leder. Styret mener dette vil gi 
bedre styring og bedre kontakt med fagmiljøene. Norske styremedlemmer i NDA er Katarina 
Stangeland, Jan C. Sitek og Petter Gjersvik; dessuten møter Kristin Ryggen uten stemmerett. NFDV 
har vært representert på alle styremøtene i NDA i perioden. Neste nordisk kongress vil bli i 
Göteborg mai 2019, og planleggingen er godt i gang. 
 
Nordiske kurs i hudkirurgi (København) og dermatoskopi (Gøteborg) er nå vel etablert og forventes 
gjentatt. Nordisk kurs i virtuell hudpatologi skal holdes i april 2017, og styret har vedtatt å opprette 
5 reisestipend på kr. 5.000 for LIS-leger og stipendiater som ønsker å delta, og vil garantere for 
andre utgifter i det tilfelle at dette ikke blir dekket av Legeforeningens fond (se under). Eide 
Christensen er norsk medlem i NDAs utdanningskomite. 
 
Alle nevnte nordiske kurs er søkt og godkjent som valgfrie kurs i spesialistutdanningen i hud- og 
veneriske sykdommer. Etter en endring i reglene i 2015 innebar dette at kursdeltakere skulle få 
refundert utgifter fra Legeforeningens kursfond etter spesielle regler. I høst ble styret tilfeldigvis 
oppmerksom på at fondsreglene var blitt endret påny slik at nordiske kurs ikke lenger skulle gi rett 
til refusjon fra fondene – med unntak for enkelte fag, men ikke for hud- og veneriske sykdommer. 
På styrets initiativ er det nå i gang en prosess som vi forventer vil resultere i at hud- og veneriske 
sykdommer blir tatt inn på listen over fag som gir rett til refusjon for utgifter ved deltakelse på 
godkjente nordiske kurs. 
  



Faste LIS-stillinger og rekruttering av spesialister til distriktene 
 
Styret mener at ordningen med faste LIS-stillinger i løpet av få år vil føre til opphopning av 
spesialister i LIS-stillinger, særlig i Oslo, nedsatt kapasitet i spesialistutdanningen og svekket 
rekruttering til avtalehjemler og overlegestillinger i små byer.  
 
Anders Todal, Øystein Grimstad og Petter Gjersvik deltok 17.3.2016 på et møte med Marit 
Hermansen (president i Legeforeningen), Christer Mjåset (leder i YLF), Sverre Dølvik (leder i PSL) og 
flere jurister i Legeforeningens sekretariat, der det ble enighet om å følge opp saken med sikte på å 
finne frem til et forslag til løsning som alle parter i Legeforeningen kan enes om. Dette arbeidet 
stoppet imidlertid opp pga. legestreiken høsten 2016. Styret og Nils-Jørgen Mørk fra 
spesialitetskomiteen hadde 2.2.2017 et møte med Christer Mjåset, som er invitert til årsmøtet for å 
redegjøre for sitt syn i saken. 
 

Forskning og fagutvikling 
 
Styret mener at mer og bedre forskning er avgjørende for å styrke norsk dermatologi. Styret ønsker 
å fortsette de årlige forskningsseminarene på Gardermoen for å bidra til nettverksbygning, 
idedugnad og samarbeid mellom forskningsmiljøene.  
 
Styret har arbeidet aktivt for å få eksterne sponsorer til priser og stipender til forskning og annen 
fagutvikling. Nesten alle inntekter fra foreningens nettannonser er avsatt til stipender for forskning 
og fagutvikling. 
 

Vedtekter og nettsider 
 
Foreningens lover er utdaterte og ikke dekkende for gjeldende foreningspraksis. Styret har 
utarbeidet forslag til helt nye vedtekter, som er basert på Legeforeningens mal for fagmedisinske 
foreninger. Forslaget vil bli behandlet på generalforsamlingen i Bergen 21.4.2017. 
 
Foreningens nettsider har i mange år fungert dårlig. Sammen med Legeforeningens IT-avdeling har 
styret foretatt en restrukturering og forenkling av nettsidene, der deler av innholdet er tatt helt 
bort. Tanken er at nettsidene utelukkende skal fungere som en foreningsnettside og et 
foreningsarkiv.  En mer ambisiøs nettside krever mye arbeid og kontinuerlig oppdatering, noe 
foreningen for tiden ikke har ressurser eller kompetanse til. 
 

Foreningens økonomi 
 
Det var lenge usikkert hvordan 100-årsjubileet høsten 2015 og Nordisk kongress våren 2016 ville 
påvirke foreningens økonomi.  Jubileumsmiddagen i 2016 ble sponset tungt av foreningskassen. 
Nordisk kongress gikk i overskudd omtrent som budsjettert, og overskuddet på ca. 230.000 ble delt 
mellom Nordic Dermatology Association og NFDV iht. avtale.  
 
En tid etter dette ble vi gjort oppmerksom på at det ikke var foretatt momsinnbetaling for 
utstillerinntektene fra kongressen i Trondheim på ca. kr. 210.000. Dette skyldtes en misforståelse 
mellom vår regnskapsfører og kongressbyrået, men som NFDV er ansvarlig for.  Dette innebærer at 
årets foreningsunderskudd, som var budsjettert til kr. 60.000, er blitt betydelig større. Styret 
beklager dette og har redusert beløpet som i år skal utdeles som NFDV-stipender med kr. 50.000.  
 
Foreningens økonomi er fortsatt god, særlig tatt i betrakting en fortsatt tilfredsstillende 
bankbeholdning og at vi har lagt to viktige og gode år i foreningens historie bak oss.  

 
  



Høringsuttalelser  
 
Styret har avgitt høringsuttalelser til Legeforeningen i følgende saker: 
 

 Ny spesialistutdanning 

 Helseforetakenes rutine for å behandles prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt 
regelverket for offentlige anskaffelser 

 Forslag til forskrift om behandlingsreiser 

 Læringsmål for medisinske spesialiteter del 2 og 3 
 

Stipender og priser 
 
På NFDVs generalforsamling i Trondheim 29.4.2016 ble følgende priser/stipender delt ut: 

 Pfizer-prisen for beste forskningsartikkel publisert i 2015: Anne Lise Ording Helgesen 

 Galderma-prisen for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog: Christian 
Kvikne Dotterud, Ellen Modalsli og Mohammad Rizvi 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling: Lars Prestegarden  

På høstmøtet i november 2016 ble Novartis-stipend for formidling, forskning og fagutvikling delt 
mellom Linn Landrø, Åse Haugstvedt og Ellen Modalsli. 
 
Følgende priser vil bli tildelt på årsmøtet i april: 

 Pris for beste forskningsartikkel publisert i 2016 (kr. 4.000 uten sponsor) 

 Galderma-pris for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog (kr. 25.000) 

 Debutantpris (bok) 

Følgende stipender er utlyst og vil bli tildelt på årsmøtet i april: 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling 

 NFDV-stipender for forskning og fagutvikling 
 

Andre tiltak 
 
Av andre tiltak nevnes at styret har: 
 

 opprettet gavestipend for yngre finsk forsker i anledning 100-årsjubileet til Finsk Dermatologisk 
Forening  

 støttet prosjektet Euromelanoma med kr. 20.000 

 utpekt Turid Thune som ny norsk representant i UEMS/EBDV etter Lisbeth Rustad 
 
I resten av styreperioden vil styret arbeide videre for å finne en løsning i saken om faste LIS-
stillinger og vurdere form, innhold og format ved foreningens fremtidige årsmøter.  
 
 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
 
 
Petter Gjersvik, leder 
 

 


