
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi  

 

Sted:  Hotel Brosundet, Ålesund 

Tid: Tirsdag 4.6.2019 kl. 09:00-11:00 

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

Bjørnar Halsør Moen 

  

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 7.5.2019 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra generalforsamlingen 8.5.2019 

Referat fra generalforsamlingen ble gjennomgått og godkjent. 

 

4. Hudkreftdagen 22.5.2019 

Petter orienterte fra hudkreftdagen. 

 

5. Pre-symposium ved høstmøtet 30.10.2019:  Valg av firma og tema 

Styret vedtok å tilby pre-symposiet ved høstmøtet til Novartis med tema Virkelighetsdata (Real-

World Data). Petter følger opp 

 

6. Valg av hotell- og konferansesenter for årsmøtet i Oslo 15.-17.4.2020 

Styret valgte Clarion Hotel Oslo (i Bjørvika) for årsmøtet 2020. Lokaler og rom er bestilt.  

 

7. Tidspunkt for senere høstmøter: 29.-30. oktober 2020 og 4.-5. november 2021 

CC Norway har reservert Meet Ullevaal for høstmøte 29.-30. oktober 2020 og 4.-5. november 

2021.  

 

8. Møte i Legeforeningens faglandsråd 10.9.2019 

Katarina møter for NFDV. 

 

9. Søknad om godkjenning av nordiske kurs 



Det har vist seg vanskelig å få en endelig avklaring om fast godkjenning av nordiske kurs. 

Imidlertid har norske kursdeltakere til nå mottatt refusjon fra Legeforeningens utdanningsfond 

ved disse kursene. Dette tyder på at nordiske kurs som holdes påny, betraktes som godkjent når 

det ble godkjent første gang.  Ved kommende kurs anbefales norske kursdeltakere å vise til 

godkjenninger gitt i tidligere år. For ny LIS-utdanning er det planlagt at nordiske kurs godkjennes 

på linje med ev. norske kurs. Petter følger opp. 

 

10. Norske retningslinjer for behandling av moderat til uttalt psoriasis 

Czarek orienterte kort. Styret vedtok å ta saken opp på avdelingsledermøtet i desember med 

fokus på revurdering av indikasjonskrav for biologisk behandling ved moderat til uttalt psoriasis. 

 

11. Rekruttering av kliniske eksperter til Statens legemiddelverk 

Øystein Grimstad har meldt interesse og meldes inn av Petter. 

 

12. Øyeplager etter bruk av isotretinoin – e-post fra optiker 

NFDV har mottat en e-post fra optiker som peker på at øyeplager er en undervurdert bivirkning 

ved bruk av isotretionin. Petter besvarer e-posten på grunnlag av styrets drøfting og informerer  

NFDVs medlemmer per e-post. 

 

13. Solarium må ikke brukes for vitamin D-formål. Initiativ fra Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet. 

Styret vedtok å slutte seg til initativet. 

 

14. Brev fra Personverngruppen i Legeforeningen til alle foreningsledd datert 24.5.2019 

Styret har mottatt et brev fra Personverngruppen i Legeforeningen. Petter fikk fullmakt til å følge 

opp saken på vegne av NFDV. 

 

15. Anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt – ferdig rapport 

Anbefalingene foreligger som ferdig utformet rapport og sendes ut til NFDVs medlemmer. Petter 

følger opp. 

 

16. Anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved hidradenitis suppurativa 

Petter kontakter Kjersti med anmodning om å utarbeide en revidert rapport, slik det ble 

etterspurt om under/etter generalforsamlingen. Endelig rapporten sendes til Katarina. 

 

17. AAD-stipend for deltakelse på AAD-kongress i Denver, USA, i mars 2020. Søknadsfrist: 20.8.2019  



AAD har tilbudt stipend til 2 norske hudleger, er allerede utlyst med søknadsfrist 20. august. 

Petter følger opp. 

 

18. Norsk deltakelse i arbeidet med europeiske retningslinjer for hudsykdommer 

Styret har mottatt henvendelse fra EDF med anmodning om 2 norske NFDV-medlemmer til 

arbeid med europeiske retningslinjer for hudsykdommer. Av foreslåtte kandidater er Olav 

Sundnes kvalifisert og forespurt. Petter melder fra til EDF. 

 

19. Sanofi Genzymes forskningsstipend innen om atopisk dermatitt. Søknadsfrist: 30.9.2019 

Stipendet er utlyst. Aktuelle må oppfordres til å søke. Petter følger opp. 

 

20. Eventuelt 

 Møterom Legenes Hus   

Legenes hus fraflyttes for 1 år. Katarina undersøker mulighetene for alternative 

sentrumsnære møterom, alternativt Rikshospitalet. Katarina kontakter sentralbord i Legenes 

hus.   

 Henvendelse fra Landsforeningen Alopecia Areata  

Pasientforeningen har bedt om å få tilsendt NFDVs medlemsliste for å sende ut nytt 

informasjonsmateriell. Styret drøftet saken og kom til at medlemslisten ikke kan gis ut pga. 

strenge GDFR-regler. Styret vil gjerne være behjelpelig på andre måter, bl.a. ved å oppfordre 

foreningens medlemmer om å be om å få materialet tilsendt. Petter følger opp.  

 Transisjon mellom styrene 

Petter formidlet erfaringer som styreleder til øvrige styremedlemmer. 

 

Referat ved Jan C. Sitek 11.6.2019 

Lest av Petter Gjersvik 17.6.2019 

Sendt styrets medlemmer 17.6.2019 

https://legeforeningen.no/Community/Meldinger/

