
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

torsdag 5.12.2019 kl. 16:00 

 

Sted:   Legenes hus, Kirkegaten 25 Oslo 

Til stede:   Thor Henry Andersen, Ingeborg Bachmann, Linn Landrø, 

Ellen Bjørge, Katarina Zak Stangeland 

Deler av møtet:  Julie Bye og Maria Mur fra CIC event congress 

Forfall:  Kjersti Danielsen 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste: 

-innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 31.10.2019:  

- referat fra styremøte 31.10.2019 ble gjennomgått og godkjent med en 

tilleggskommentarer til pkt 11: 

1.Alle NFDVs medlemmer har fått tilsendt forespørsel om interesse for 

deltagelse i å utarbeide europeiske guidelines for AD i regi av 

EuroGuiDerm 

3. Referat mail Euromelanoma:  

-Katarina informerer om mail fra leder av Euromelanoma. Vil besvares med 

at Norge ikke deltar i Euromelanoma i 2020, men det vil bli arrangert en 

egen Hudkreftdag 27.05.19 

4. Hudkreftdag i mai 2020 – 

-Katarina informerer om mail fra Mona Stensrud, Kreftforeningen 

-Styret ønsker å gi tilbakemelding til Kreftforeningen at det er ønskelig 

med anbefaling av høyere solfaktor enn 15 i informasjonsbrosjyrer. 

-Tema og innhold for oppmerksomhetskampanjer: viktig med 

egenundersøkelse og dokumentasjon med bilder på f.eks mobiltelefonen. 

-Møte på Kreftforeningens vitensenter: forslag til agenda er å komme i 

dialog med politikere og Helsedirektoret om midler til forebyggende arbeid. 



-NFDV vil være behjelpelig med å finne lokale hudleger som kan stille 

opp i media o.l. i forbindelse med Hudkreftdagen 

-Katarina sender svar til Mona Stensrud 

 

-Katarina informerer om mail fra Roald Nystad, tidligere formann i 

Melanomforeningen. Ønske om å involveres i Hudkreftdagen, men kan ikke 

komme på møtet i februar. Sender derfor en mail med sine forslag 

5. NFDVs høstmøte 2019 evaluering:  

-God evaluering og vi takker Kurskomiteen  

-Høstmøtet 2020: Nytt tidspunkt: 24.-25.september. Informasjon er blitt 

sendt ut til alle medlemmer.  

6. Årsmøte 2020: Julie Bye og Maria Mur fra CIC event congress deltar på 

møtet under gjennomgang av dette. 

-Nettsiden for Årsmøtet 2020; samme mal som for i 2018 

-Katarina oppdaterer med relevant informasjon 

-Katarina sender ut informasjon om Årsmøtet til alle medlemmer. 

-Registreringen åpnes i desember  

-Reservasjon av møterom: Styret, Kurskomiteen, PSL, FUXX (5 pers) 

-Katarina undersøker om mulighet for å få NFDVs logo i høyere oppløsning, 

-Underholdning: Seksjon for hudsykdommer i Oslo er ansvarlig for 

underholdning. Vi disponerer møtesalen frem til kl 01.00 uten ekstra 

kostnader. Ønskelig med tilbakemelding om hvilket teknisk utstyr som må 

være tilgjengelig. Linn kommuniserer med Sitek om dette. 

-Budsjett: Julie informerer om estimert budsjett.  

Ønskelig å undersøke om pris for deltagelse, da spesielt dagpakke, kan 

reduseres. Styret ønsker bred deltagelse og ser at redusert pris kan stimulere 

til det.  

-Det åpnes ikke for delvis deltagelse 

-Ønsker app-basert program/abstract, ikke papir. 

7. Reisestipend til kongresser:  



-Diskuterer retningslinjene for utdeling av stipend/reisestøtte for å sikre 

enhetlig praksis og rettferdig behandling av søknader 

Bred enighet om at stipendordningen er viktig for å stimulere til forskning og 

fagutvikling. Reiser for hospitering eller kongressfremlegg bør prioriteres.  

NFDV kan ikke gi bidrag til kongressreiser, møtevirksomhet eller 

etterutdanning som naturlig faller inn under arbeidsgivers ansvar, eller 

dekkes av Legeforeningens ulike fond. 

Det åpnes ikke for å dele ut midler utenfor de utlysninger og frister som lyses 

ut. 

8. Research committee NDA:  

-Det er sendt ut mail med forespørsel om deltagelse til alle medlemmer med 

søknadsfrist 31.12.19. Medlemmene melder til styret som videre anbefaler til 

NDA. 

9. Nasjonale behandlingsanbefalinger for psoriasis 

-De siste nasjonale retningslinjene er fra 2010 (ikke revidert etter 2010) 

-Det har kommet forespørsel til styret om en oppdatering som tilpasser de 

europeiske guidelines til norske forhold 

-Styret vil etablere en mindre arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide forslag 

til nasjonale anbefalinger  

 

10. Fellesmøte med avdelingsledere og leder i spesialitetskomiteen  

-Avholdes 06.12.19, agenda gjennomgås og godkjennes  

 

11. NFDVs forskningsseminar 2019  

- Radisson Blu, Gardermoen torsdag 09.01.20 

-Påmeldingen er åpnet, og Katarina sender påminnelse til medlemmene 

12.Nettannonser 2020 

-per idag 8 annonsører.  

-Thor Henry har sendt ut forespørsel til de 8 om fornyet kontrakt 

-P.t. er kun 4 annonsører plassert nederst på nettsiden. Galderma har gjort 

oppmerksom på at deres annonse ikke finnes på siden 



-Det tas prompte kontakt med nettrådgiver Anders Ryen med ønske om at det 

ordnes med de siste 4 annonsører 

13.Eventuelt: 

-FUXX : Fagutvalg av leger i spesialisering i xx forening 

Innen hud- og venerologi skal det være en representant fra hvert 

universitetssykehus. 

Styret etablerte FUXX i 2018 

P.t. uavklart hvem som er leder.  

Ellen sender felles mail på vegne av styret og ber om at de konstituerer seg.  

 

 

 

 


