
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

Tidspunkt:  Mandag 11.2.2019 kl. 12:00-15:30 

Sted:  Legenes hus, Oslo, møterom Rutle 

Tilstede:  Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland, Jan Cezary Sitek, Thor Henry Andersen, 

Bjørnar Halsør Moen. I tillegg møtte representanter for CIC, Føflekkreftforeningen og 

Kreftforeningen under behandlingen av enkeltsaker.  

 

Følgende saker ble gjennomgått: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sakliste ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 6.12.2018 

Referat ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Gjennomgang av referat fra fellesmøtet med avdelingslederne 7.12.2018 

Referat ble gjennomgått og godkjent. 

 

4. Utvalg for å vurdere bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt 

Marit Saunes, Lene Frøyen Sandvik og Eva Rehbinder oppnevnes som medlemmer i et utvalg 

med mandat å utarbeide forslag til bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt.  Midler til 

gjennomføring av arbeidet ble innvilget. Petter følger opp. 

 

5. Utvalg for å vurdere bruk av biologiske legemidler ved hidradenitis suppurativa 

Kjersti Danielsen, Linos Tzellos, Olaf Antonsen og Ellen Pritzier oppnevnes som medlemmer i et 

utvalg med mandat å utarbeide forslag til bruk av biologiske legemidler ved hidradenitis 

suppurativa. Styret oppfordrer gruppen, i nåværende eller utvidet form, å søke midler fra 

Legeforeningens kvalitetsfond for å utarbeide mer omfattende retningslinjer. Petter følger opp. 

 

6. Årsmøter: 

 Årsmøtet 2018: Sluttoppgjør 

Petter presenterte sluttoppgjøret for årsmøtet i 2018, som viser overskudd. 

 Årsmøtet 2020 og 2021: Sted? Dato? Industrideltakelse? 

2020: Oslo 16.-17.4.2020 med samme opplegg som i 2019, dvs. formøter onsdag kveld, 

møtestart torsdag morgen, årsmøtemiddag torsdag kveld og avslutning fredag ettermiddag. 

Aktuelle steder: SAS Holbergs plass, Scandic St. Olavs plass og Gabelshus. CIC følger opp. For 



at årsmøte skal være tellende i spesialistutdanningen etter gammel ordning, åpnes det ikke 

for deltakelse fra legemiddelindustrien. 

2021: Tromsø og Hurtigruten, uke 15 eller 16. Fortrinnsvis Kirkenes-Tromsø eller vice versa. 

CIC og Petter følger opp.  

 

7. Høstmøter 

 Høstmøtet 2018 – foreløpig resultat 

Petter presenterte foreløpig resultat, som viser et overskudd. 

 Høstmøtet 2019: Sted, tema, fremdrift 

Det er inngått avtale om møte på Scandic Fornebu 7.-8.11.2019, med mulighet for 

oppsigelse. Det framkom at Meet Ullevål likevel kan bli aktuell. Petter følger opp. Katarina 

kartlegger tema for høstmøtet. 

 

8. NDA og Nordisk kongress 

 Norske styremedlemmer i NDA  

Petter Gjersvik, Katarina Stangeland og Usha Hartgill oppnevnes som NFDVs representanter i 

NDAs styret for perioden 2019-2022. 

 Reisestipend til Göteborg 

Etter søknad bevilget styret reisestipend på kr 7.000 til fem medlemmer, der NDA refunderer 

3.000 SEK av stipendbeløpet. Styret bevilget ytterligere to reisestipend på kr 7.000 og fem 

reisestipend på kr 4.000. 

 Deltakelse av legemiddelfirmaer på «Norsk aften» 

Styret har fått forespørsel fra legemiddelfirma om deltakelse på ”Norsk aften”. Styret var 

positiv til dette. Petter følger opp. 

 

9. Nordiske kurs i regi av NDA 

 Støtte til norsk deltaker på nordisk laserkurs 

Et medlem har ikke fått innvilget sin søknad om refusjon fra Legeforeningens fond for deler 

av sine utgifter ved deltakelse på nordisk laserkurs, men har anket vedtaket. Styret vedtok å 

dekke disse utgiftene dersom anken ikke tas til følge.   

 Godkjenning av nordiske kurs i norsk spesialistutdanning etter gammel ordning 

Det er ikke avklart om Legeforeningen godkjenner nordiske kurs en gang for alle når det gis 

godkjenning. Petter kontakter Legeforeningen påny for nærmere avklaring og søker om at de 

fire nordiske kursene i hhv. hudkirurgi, laser, dermatoskopi og dermatopatologi får varig 

godkjenning. 

 Vil nordiske kurs få en plass i den nye spesialistutdanningen? 



Det nordiske dermatoskopi-kurset er anbefalt tellende på lik linje med et kommende norsk 

kurs. Styret anbefaler at nordiske kurs forøvrig godkjennes for refusjon av Legeforeningens 

fond, jfr. forrige punkt. Petter skriver en anmodning til avdelingslederne om at det legges til 

rette for deltakelse på nordiske kurs for LIS-leger også i ny ordning. 

 

10. NFDVs generalforsamling 2019 

 Sakliste: Petter setter opp sakliste 

 Valg: Valgkomitéen innstiller til alle valg, unntatt valgkomiteen. 

 Styrets årsmelding for 2018/2019: Petter utarbeider utkast til årsmelding. 

 Regnskap for 2018: Thor Henry purrer på Gro K. 

 Budsjett for 2020: Budsjettet for 2000 bør ta høyde for at regnskapet vil gi et lavere 

overskudd enn tidligere år fordi vanlig årsmøte ikke avholdes. 

 

11. Priser for beste forskningsartikler publisert i 2018 – fra hhv. Novartis og Galderma 

Novartis sponsor prisen for beste forskningsartikkel på kr 30.000. Overrekkelsen skjer enten på 

«Norsk aften» eller på NFDVs generalforsamling i Göteborg. 

Galderma sponsor prisen for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog på kr 

25.000. Overrekkelsen skjer på «Norsk aften» eller under NFDVs generalforsamling.  

Forskningsutvalget peker ut prisvinnerne. 

 

12. Novartis-stipend 2017: Søknad om endret bruk 

Siri Stabell har søkt om å bruke stipendmidlene til et pågående forskningsprosjekt. Styret 

godkjente dette. 

 

13. Novartis-stipender 2019 

Novartis-stipendet er redusert til kr 50 000, som deles ut 2 ganger årlig. Stipendet for våren 

utlyses om kort tid og utdeles i Göteborg. Petter følger opp. 

 

14. NFDVs reise- og forskningsstipend 

Styret vedtok å utsette utlysning av NFDVs reise- og forskningsstipend.   

 

15. Forskningsstipend 2019 fra Sanofi-Genzyme om atopisk dermatitt 

Sanofi-Genzyme har også i år utlyst et stipend for forskning innen atopisk dermatitt. Søknadsfrist 

settes til 10.9.2019. Tor Langeland, Marit Saunes, Teresa Berents og Lårs Kåre Dotterud 

oppnevnes som jury. 

 

16. Nettannonser 2019 



Thor Henry rapporterte.  Vi fortsetter med 8 annonsører. 

 

17. Norsk representasjon på General Assembly, ILDS, Milano juni 2019 

Petter deltar på vegne av NFDV og har fullmakt til å oppnevne ytterligere 1-2 medlemmer til å 

representere NFDV på ILDS’ generalforsamling. 

 

18. Innkreving av kontingent fra assosierte medlemmer som ikke er leger 

Petter sender aktuelle persondata til Thor Henry, som ber Gro fakturere det aktuelle 

medlemmet. 

 

19. Rapport fra konsensusmøte i Kreftforeningen 25.1.2019 

Petter deltok og refererte på tverrfaglig møte. 

 

20. Møte med leder og nestleder i Føflekkreftforeningen 

Føflekkreftforeningen har rundt 500 medlemmer, egen nettside og skriftlig materiell som de 

ønsker distribuert til hudleger og hudavdelinger. Foreningen skifter kanskje navn til 

Melanomforeningen. Foreningen har fokus på forebygging og anser allmennleger, ungdoms- og 

helsestasjoner og helsesøstre som viktige samarbeidspartnere. Styret ønsker å samarbeide med 

foreningen i arbeidet med å forebygge melanom.    

 

21. Hudkreftdagen 2019.  Med Føflekkreftforeningen og Kreftforeningen ved Mona Stensrud  

Kreftforeningen planlegger Hudkreftdag i mai 2019 og presenterte aktuelle aktiviteter, inkludert 

fokus på faremerking ved solariumsbruk.  

 

22. Eventuelt 

 Bjørnar tok opp e-konsultasjoners økende bruk innen allmennmedisin og mulige plass innen 

vår spesialitet. Bjørnar forbereder et notat til neste styremøte for videre drøfting. 

 


