
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

torsdag 31.10.2019 kl. 09:00-12:00 

 

Sted:  Meet Ullevaal, Vindulosje Lillestrøm 

Til stede:  Ingeborg Bachmann, Thor Henry Andersen, Ellen Bjørge,  

                          Katarina Zak Stangeland, Linn Landrø 

Til stede på deler av møtet: Øyvind Lie, Alexander Stefou, Mona Stensrud, Petter Gjersvik, 

Øystein Sandanger, Thrasyvoulos Linos Tzellos 

Sakliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

-Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 6.9.2019. 

-Referat fra styremøte 6.9.2019 ble gjennomgått og godkjent 

3. NFDVs høstmøte:  

a. Konseptgodkjenning og de siste detaljer: Øyvind Lie 

- Endre tidspunkt for Høstmøtet 2020 på grunn av at EADV er flyttet til 28.10-

01.11.20 som vil sammenfalle med Høstmøtet 2020.  

- Lie undersøker mulighet for å avholde møtet i uke 38 eller 39 

- Datoene for Høstmøtet 2021 beholdes 

b.   Fra Kurskomiteen: Alexander Stefou 

-     Årsmøtet 2020: Tema guidelines 

-     Jobber med programmet til Høstmøtet 2020 

4. NFDVs Årsmøte 2020: Dato, sted, tema 

- Linn har vært på befaring sammen med CIC (Julie Bye) 

- Hotell Clarion Bjørvika 16.-17.04.20 med formøter 15.04.2020 

- Reserverer møtelokale til 120 deltagere, dvs den store salen. 

- Beholder reservasjon for 100 enkeltrom og 5 dobbeltrom 

- Ønsker å få anbud for kostnad for 1 tekniker. 

- Katarina sender forespørsel til Rikshospitalet ved Sitek om ev underholdning til 

møtet samt kontakter Guttorm Guleng vedr årsmøte sekretær 

- Linn sender tilbakemelding til CIC 

5. Tildeling av Sanofi-stipend for forskning om atopisk dermatitt  

- Egen komite som har vurdert søknadene og begrunnet tildelingene 

- Eva M Rehbinder og Silje M Solberg får 50 000 NKr hver som deles ut på 

Høstmøtet 2019 



6. Tildeling av Novartis-stipend 

-Det deles ut 49 000 NKr:  

  -Ivana Randjelovic, Master course of Microscopy Vulvo-Vaginitis, 10 000 

NKr 

  - Anne-Marte Henriksen, Hospitering Valencia og Barcelona, 7000 NKr 

  - Øystein Grimstad, Hospitering Valencia og Barcelona, 7000 NKr 

  - Ragnhild Telnes, Hospitering pediatrisk dermatologi, 10 000 NKr 

  - Thomas Schopf, Forskningsopphold i Bucuresti, 15 000 NKr 

7. Tildeling av NFDVs reise- og forskningsstipend 

-Det deles ut 97 000 NKr: 

 - Astrid Lossius, International Symposium on Atopic Dermatitis, 10 000 NKr 

 - Ingebjørg Larsen, Vulvovaginala sjukdommer, 10 000 NKr 

  - Teresa L. Berents, SAPC-møte, London, (speaker), 7000 NKr 

  - Marit Saunes, Hospitere Nijmegen og Amsterdam, 10 000 NKr 

  - Ingrid Snekvik, Hospitere Nijmegen og Amsterdam, 10 000 NKr 

  - Elin Ekornes, AAD 2020, 15 000 NKr 

  - Helge Danielsen, Opphold St. Johns Institute of Dermatology, 20 000 NKr 

  - Ellen Marie Bjørge, AAD 2020, 15 000 NKr 

8. Euromelanoma- kreftforeningen: Mona Stensrud 

- Stensrud ønsker å ha en kontaktperson. Kan ta kontakt med Katarina ved behov. 

- Hudkreftdagen: to siste år ikke vært med hudlegesjekk. Ressurskrevende, og ingen 

dermatolog til å organisere sammen med Kreftforeningen.  

- Det planlegges Hudkreftdag i 2020   

- Styret kan høre i foreningen om det er dermatologer som kan stille i media på 

Hudkreftdagen. Ønskelig med flere, gjerne geografisk spredt. Kreftforeningen 

lager en pressemelding i starten av mai som kan brukes.  

- Tentativ dato: 27.mai 2020 

- Det er også mulighet for møte i vitensenteret med klart mål og mening. 

9. Valg av vara til faglandsrådet:  

-Thor Henry Andersen stiller som vara til faglandsrådet. 

10. Informasjon om prosjekt: revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av 

antibiotika i sykehus sendt fra Helsedirektoratet* 

-Katarina informerer om at Helsedirektoratet har tatt kontakt om dette.     



-Katarina har etterspurt mer detaljert informasjon om prosjektet, og venter på 

svar 

11. European Guidelines (S1) on the use of high-dose intravenous immunoglobulin 

dermatology* 

-Katarina har mottatt endelig utkast. Legges ut på hjemmesiden 

-Katarina informerer om at neste tema blir Atopisk Dermatitt. Det er ønskelig med 

representanter til arbeidet med disse guidelines. Katarina sender forespørsel til 

avdelingslederne om de kan identifisere aktuelle representanter. 

- Det tas opp at det er ønskelig med en vurdering av verdien av arbeidet med 

guidelines. Tas opp på møte med avdelingslederne i desember 

12.  Norsk melanom gruppe 

-Styret godkjenner forslag til representanter i gruppen. 

13. Anmodning om støtte til Jurgen Stingl´s fond 

-NFDV takker pent nei til å støtte fondet økonomisk 

14. LIS representant (for NFDV)  

-Petter Gjersvik informerer om LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet)/Sykehusinnkjøp. 

-Petter Gjersvik trekker seg som representant, og Øystein Sandanger er ny 

representant for NFDV 

-Petter Gjersvik melder om bytte av representant til LIS/Sykehusinnkjøp 

-Katarina sender informasjon om at Øystein Sandanger vil være NFDVs representant 

til avdelingsleder på OUS. 

15.  Møte med Thrasyvoulos Linos Thelloz, norsk representant i EADV   

-Norge har fått så mange medlemmer at man kan få to representanter i EADV Styret 

-Petter Gjersvik stiller til valg 

-Linos informerer om muligheter for kurs, webinar, forskningsstøtte o.l via EADV. 

Sannsynligvis er det mange ubrukte muligheter. 

-Linos får noen min til å informere om EADV under Høstetmøtet 2019 

16. Annet: 

a. Arbeidsgruppe for videreutdanning spesialister 

- Ellen informerer om arbeidsgruppe for videreutdanning spesialister.  

- Ellen har sendt forespørsel til Legeforeningen (Kari Eikvar) om rammer og midler. 

Det er p.t. ingen midler tilgjengelig til å dekke utgifter i forbindelse med arbeidet. 

- Ellen ønsker å avvente til det er midler på plass før det innkalles til arbeidsmøte 

b. Scoringskurs atopisk eksem 

- Teresa Berents har sendt forespørsel om det er interesse for scoringskurs atopisk 

eksem via RAAO, godkjent Legeforeningskurs. 

-  NFDV støtter initiativet 

c. NDA 



- Acta-Dermatologica: Nordisk forum tas bort og erstattes med forskningsbasert 

informasjon 

- Neste kongress 2022 i København, dato ikke avklart 

d. Canoderm 

- Staten legemiddelverk har tatt kontakt med Katarina grunnet høy foreskriving av 

Canoderm på blå resept. 

- Det er satt opp en gruppe hudleger til å vurdere videre foreskrivnings 

praksis/behov 

e. Nasjonale behandlingsanbefalinger for psoriasis 

- Katarina informerer om at det er kommet ønske fra medlemmer om at man 

utarbeider nasjonale anbefalinger  

- Det ligger allerede føringer i LIS-anbudet, og derfor ønskelig å gå gjennom det 

allerede eksisterende dokumentet. Settes opp som sak til neste møte. 

- Ingeborg og Ellen finner dokumentet 


