
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

Tidspunkt:  Tirsdag 7.5.2019 kl. 18:00-19:45 

Sted:  Clarion Hotel Post, Göteborg 

Tilstede:  Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland, Jan C. Sitek, Thor Henry Andersen, Bjørnar 

Halsør Moen 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 8.4.2019 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Novartis-stipend for formidling og studieopphold 

Det var innkommet fire søknader. Styret vedtok å tildele stipend til følgende medlemmer: 

Hilde Vildenes for studieopphold ved NIH   kr 10.000 

Silje Solberg for forskningspublisering   kr 20.000 

Anne Lise Helgesen for drift av vulva.no  kr 20.000  

Katarina kontakter stipendmottakerne. 

 

4. NFDVs reise- og forskningsstipend 

Det var innkommet sju søknader. Styret vedtok å tildele stipend til følgende medlemmer: 

Eidi Christensen for presentasjon på WCD Milano  kr 10.000 

Silje Eidebakk Mikalsen for ISUTI-kurs/kongress   kr 20.000 

Silje Solberg for Inflammatory Skin Disease Summit 2020 kr 10.000 

Mari Løset for ESDR Bordeaux     kr 10.000 

I tillegg ble Michelle Hanlon tildelt reisestipend til Nordisk kongress på kr. 7.000. 

Katarina kontakter stipendmottakerne. 

 

5. Ny valgkomité 

Styret vedtok å innstille Petter Gjersvik, Rita Grude Ladstein og Jon Helge Bonesrønning som 

medlemmer i valgkomiteen for perioden 2019-2021. 

 

6. Norske retningslinjer for behandling av moderat til alvorlig psoriasis? 

Nils Jørgen Mørk har kontaktet styret i forbindelse med at Beslutningsforum i et nylig 

møtereferat har kommentert at det ikke finnes retningslinjer for behandling av moderat til 



alvorlig psoriasis. Styret drøftet saken og vedtok å opprette et utvalg for å utarbeide forslag til 

anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved moderat til alvorlig psoriasis. Czarek skal 

spørre aktuelle medlemmer. Saken tas opp på neste styremøte. Styret vedtok å dekke utgifter til 

et innledende møte i utvalget. 

 

7. Pre-symposium ved NFDVs høstmøte 31.10.2019 – søknadsfrist: 10.5.2019 

Sanofi Genzyme er foreløpig eneste søker for å holde pre-symposium ved høstmøtet. Styret må 

drøfte saken per e-post etter søknadsfristens utløp. Petter følger opp. 

 

8. Årsmøtet i Oslo 2020: Valg av møtested  

Kongressarrangøren CIC hadde innhentet pristilbud fra fire konferansesteder: Clarion Collection 

Gabelshus Hotel, Raddison Blu Scandinavia Hotel, Scandic Hotel St. Olavs plass, og Clarion Hotel 

Oslo i Bjørvika (åpnes august 2019). Prisforskjellene var små. Styret vedtok å gå inn for Clarion 

Hotel Oslo i Bjørvika. Petter kontakter CIC med tanke på befaring ultimo august.  

  

9. Forberedelser til generalforsamlingen 8.5.2019 

Styret gjennomgikk sakliste for generalforsamlingen. Jürgen Funk skal foreslås som møteleder.  

Bjørnar skal finne etterfølger til verv som leder for FUXX-utvalget.  Styret stilte seg positive til å 

dekke utgifter til et ettermiddagsmøte for FUXX-utvalget, inkludert middag, i løpet av høsten 

2019.  

 

10. Forberedelser til NDA Board Report Meeting 10.5.2019 

Alle styremedlemmer tilstede på kongressen ble bedt om å delta. Petter vil der informere om 

NFDVs virksomhet. 

 

11. Rekruttering av kliniske eksperter til SLVs kjernegrupper 

Petter skal kontakte avdelingslederne ved universitetsklinikkene om aktuelle kandidater. 

 

12. Møteplan for høsten 

Katarina skal utarbeide forslag til aktuelle møtedager og sende dette til styremedlemmene for 

avklaring. Tentative datoer er en gang i september, 31. oktober (høstmøtet) og 2 dager i 

desember (5. og 6. desember?). 

 

13. NFDV-middag for iranske gjester oktober 2019 

6-7 iranske hudleger kommer til Oslo 6.-7. oktober som et gjenbesøk av NFDV-medlemmers 

besøk i Iran høsten 2015. Søndag 6.10 eller mandag kveld 7.10 vil NFDV arrangere middag for 



deltakerne. Petter er bortreist. Katarina skal prøve å delta. Czarek er bortreist. Petter hører med 

andre aktuelle norske kolleger som kan delta, inkludert de nyinnvalgte styremedlemmene. 

 

14. NFDV-observatør i BIO-TNFs spesialistgruppe 

Petter har fungert som NFDV observatør i BIO-TNF. Ny observatør, fortrinnsvis fra styret må 

oppnevnes, alternativt foreslås Øystein Sandanger eller Olav Sundnes fra OUS. Saken tas opp på 

første styremøte etter sommeren. 

 

15. Rapport fra NDA Board Meeting 

Petter og Katarina deltok fra NFDV og refererte fra møtet.  

 

16. Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under dette punkter. 

 

Referent: JCS 

Lest og godkjent av PG 11.5.2019 


