
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 8.4.2019 

 

Tidspunkt:  Mandag 8.4.2019 kl. 12:00 -15:00 

Sted:  Legenes hus, Oslo, møterom Rutle 

Tilstede:  Petter Gjersvik, Jan Cezary Sitek, Thor Henry Andersen, Bjørnar Halsør Moen. Mona 

Stensrud deltok under deler av møtet.   

Forfall: Katarina Zak Stangeland, Kjersti Danielsen 

 

Følgende saker ble gjennomgått:  

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent 

 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 11.2.2019 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. Petter undersøker med andre 

fagmedisinske foreninger vedrørende varig godkjenning av utenlandske kurs i 

spesialitetsutdannelsen. 

 

3. NFDVs reise- og forskningsstipend 

Styret vedtok å utlyse kr. 50 000 i reise-og forskningsstipend. Petter informerer medlemmene via 

fellesmail. 

 

4. Anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt 

Forslag til anbefaling er til høring og revidert forslag vil bli presentert på generalforsamlingen i 

Göteborg. Petter følger opp. 

 

5. Anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved hidradenitis suppurativa 

Styret ber arbeidsgruppen presentere et forslag ved generalforsamlingen i Göteborg. Petter 

følger opp. 

 

6. Bruk av alternativ logo 

Ny logo der Hudlegeforeningen er inkludert, vil bli presentert ved generalforsamlingen i 

Göteborg. 

 

7. Forberedelser til NFDVs generalforsamling 8.5.2019 

 Forslag til sakliste ble gjennomgått 

 Petter spør Jürgen Funk (eller annen) om å være møteleder. Tellekorps avventes. 



 Styrets årsmelding 

 Regnskap for 2018 og budsjett for 2020, inkl. økt godtgjørelse til leder 

 Rapporter fra diverse utvalg, UEMS, spesialitetskomité og EADV sendes ut til medlemmene  

 Behandling av forslag til anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved hhv. atopisk 

dermatitt og hidradenitis suppurativa 

 Lovendring ift faglandsrådet 

 Valg, inkl. NFDVs representant i Legeforeningens faglandsråd. Nye kandidater til styret, 

primært blant sykehusansatte, bør vurderes av valgkomiteen. 

 Utdeling av priser og stipend 

 

8. Styremøte i Ålesund 3.-4.6.2019 

Thor Henry ordner møtelokale 4.6.2019 juni kl 10:00-14.30 på hotell, f.eks. Waterfront, samt 

lunsj samme sted.  Hjemreise ca. 15:30-16:00. Thor Henry følger opp. 

 

9. ILDS General Assembly, Milano 12.-13.6.2019. 

Petter, Martin Enger og Linos Tzellos møter fra Norge. To kandidater fra Skandinavia stiller til 

styreverv. 

 

10. Høstmøtet 2019: Meet Ullevaal 30.10.-1.11. eller Scandic Fornebu 7.-8.11.? 

Høstmøtet blir på Meet Ullevål 30.10-01.11.19. Petter informerer medlemmene via fellesmail. 

 

11. Årsmøter i Oslo (2020) og Tromsø (2021) 

Petter kontakter CIC for å avklare alternativer for Oslo i 2020. Saken diskuteres påny 7.5.2019. 

Katarina tar kontakt med CIC og Bjørn Kvammen for begynnende planlegging av årsmøtet i 

Tromsø/Hurtigruten  2021. 

 

12. E-konsultasjoner. Se e-post fra Bjørnar 28.2.2019. 

Bjørnar presenterte status og prognose for bruk av e-konsultasjoner i Norge, som p.t. er 

avgrenset til primærhelsetjenesten. Det pågår prosess med tanke på å involvere 

spesialisthelsetjenesten. PSL bør involveres siden dette vil kreve takster, Bjørnar kontakter Ana 

Solér om dette. Thomas Schopf har tyngde og erfaring innen teledermatologi og kan være aktuelt 

å kontakte. Vårt fagområde kan være godt egnet ved ev. pilotprosjekter i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

13. HISREG trues av nedleggelse 



Kjersti Danielsen har meddelt styret at HISREG trues med nedleggelse. NFDV har sammen med 

avdelingslederne ved universitetssykehusene skrevet et tilsvar der man går sterkt imot 

nedleggelse. 

 

14. Hudkreftdagen 22.5.2019. Mona Stensrud fra Kreftforeningen møter kl. 13:00. 

 Kreftforeningen etterspør om hudlegene vil bidra til Hudkreftdagen, eksempelvis ved 

forespørsel om intervju.  Kreftforeningen planlegger bl.a.  pressemelding, innlegg i NRK og 

TV2 og andre fora. Styret anmoder sine medlemmer om å stille opp ved forespørsler. 

 Petter har bidratt i Kreftforeningens blogg om melanom. 

 Ny føflekkfolder ble gjennomgått og revidert 

 Føflekktesten på kreftforeningen.no ble gjennomgått 

 Hudkreftdagen bør omtales på generalforsamlingen i Göteborg.  

 

15. Eventuelt 

 Neste styremøte er tirsdag 7.5.2019 kl. 18-20 i Göteborg 

 Petter sender påminnelse om utlyst Novartis-stipend og NFDVs reise- og forskningsstipend 


