
 

Referat fra Styremøte 

Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) 

Fredag 6 september 2019 kl. 11.30-15.00 

 

Sted:  Møterom Refsum Kirkegata 25 

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

Gro Kofstad (deler av møtet) Linn Landrø 

                          

1. Godkjenning av innkalling og sakliste: 

-Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Konstituering: 

- Katarina Z. Stangeland leder, Ingeborg Bachmann nestleder, Linn Landrø sekretær 

- Thor Henry Andersen kasserer, Ellen Bjørge styremedlem,  

- Kjersti Danielsen vararepresentant 

 

3. Fordeling av arbeidsoppgaver/ mail policy for styret 

- Forventninger om arbeidsoppgaver ble diskutert og fordelt 

- For mail er det anbefalt et tema/problemstilling per mail med tydelig overskrift og 

svar ila en uke, med mindre ferie eller annet spesielt fravær 

 

4. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 10.6.2019:  

- Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. 

 

5. Regnskapsførers time. Gro Kofstad er innkalt til kl. 13:00.  

- Gro må ha beskjed umiddelbart etter tildeling av stipend, dvs før pengene deles 

ut. Kan ta tid å få pengene fra firmaene, prosessen må komme i gang så raskt som 

mulig. 

- Gro ønsker referatene fra Styremøtene. 

- Informerer om inntekter:  



o 92 000 NKr x 3 fra Legeforeningen, må sende årsregnskap.  

o Møter og kurs går med overskudd.  

o 8 nettannonser á 25 000 NKr, Thor Henry må sender ny forespørsel til 

sponsorer.  

- Informerer om utgifter:  

o FoFo,  

o EADV-kontingenten for styremedlemmene 

o Reiseutgifter for styremedlemmene 

o IT-utgifter til nettsiden 

o Styrehonorarer 

o Kontingenter for foreningen i EADV, Nordisk, ILDS 

 

6. Faglandsråd info og valg av vara:  

- Katarina informerer. Neste møte er 11-12 september og Katarina stiller som 

representant for NFDV. Valg av vara utsettes til neste styremøte. 

 

7. Etablering av leder gruppe videreutdanning leger:  

Ellen Bjørge blir valgt som leder for gruppen. Linn Landrø som medlem nummer 

to fra styre. Eidi Christensen og Gunn Marit Lynghaug medlemmer fra 

spesialistkomiteen.  

- Katarina kontakter og informerer Legeforeningen om gruppens medlemmer 

 

8. EADV:  

- Medlemskontingent for styremedlemmene dekkes av NFDV.  

- Må sende kvittering på betaling til Thor Henry 

 

9. GDPR-info: 

       -Personvernerklæring for NFDV er sendt inn til Legeforeningen.  

 

10. Høstmøtet:  

- Påminnelse sendes ut til medlemmene i slutten av september. 

- Antall påmeldte går fremover som ved tidligere år 



 

11. Stipend og priser.   

- Et stipend utlyst for høstmøtet: Sanofi, foreløpig ikke søker 

- Søknader for stipend vil fra nå sendes til Ingeborg, som vil få får oversikt fra 

tidligere utdelinger fra Katarina 

- Stipend er uten skatt forutsatt brukt til formålet, pris er skattepliktig 

 

12. NFDV reisestipend.  

Styret vedtar at også i år utlyse reisestipend. 

- Søknadsfrist settes til 20.oktober.  

- Det deles ut maks 30 000 NKr/pers og opptil totalt 100 000 NKr. 

- Utdeling vil skje på høstmøtet 

 

13. Avdelingsledermøte  

- Styret, alle avdelingslederne og leder for spesialistkomiteen inviteres til felles 

møte 6.12.2019 kl 10-16  

- Katarina sender ut invitasjon og ber om innspill for saker som ønskes diskuteres 

 

14. Føflekk klinikker 

- Katarina informerer om tidligere diskusjoner 

- Det vedtas at det per dags dato ikke blir noen tiltak fra NFDV. Evt intervensjon er 

opp til tilsynsmyndighetene 

 

15. Euromelanoma 2020:  

- Hva er forventningene til denne dagen? Fronte faget og oppmerksomhet rundt 

sol og solingsvaner, samt tidlig diagnostikk.  

- Veien videre? Utfordrende da man ikke har offentlig finansiering, 

ressurskrevende, avhenger av ildsjeler. 

- Hvilket samarbeid skal man ha med Kreftforeningen? Katarina tar kontakt med 

Kreftforeningen for å få en dialog og inviterer til neste styremøte 

 

16. Dupixent:  



- Katarina informerer om status. Saken er hos Beslutningsforum som skal ha nytt 

møte 23.09, avventer resultatet av dette møtet. 

 

17. Nordisk kurs i SSTD:  

- NDA ønsker at Norge skal bidra med et kurs og det er i Norges interesse for 

felleskap i Norden. 

- Olafiaklinikken ved Usha Hartgill har takket ja til å arrangere Nordisk kurs i SSTD 

2021  

- Nordisk kurs i SSTD vil bli et tilbud både for LIS og spesialister 

 

18. Fond for kvalitet og pasientsikkerhet:  
 
- Årsmelding er sendt til kvalitetsutvalget 
 

19. Forskningsseminar (FoFo): 

- Arrangeres 09.01.2020 på Gardermoen som tidligere år. 

- Deltaker vil få dekket reisekostnader av NFDV 

 

20. Årsmøte 16-17/4 2020 Oslo:  

- Programmet for dag 2 settes sammen av Styret 

- Katarina sender forespørsel til Guttorm Guleng om han er behjelpelig med det 

tekniske programoppsettet som ved tidligere år. 

- Ingeborg sender forespørsel til Lill Tove Nilsen i Statens Strålevern om hun kan ha 

innlegg om Nasjonal strategi mot hudkreft 

 

21. Møteplan for styret 2019/20:   

- 31.10kl 09.00 Styremøte, Meet Ullevål 

- 05.12 kl 16.00 Styremøte, Legeforeningen, Kirkegt 25 

- 06.12 kl 10.00 Styret+Avd.ledere,og leder for spesialistkomiteen,  

Legeforeningen, Kirkegt 25 

- 07.02 kl 11.00 Styremøte, Legeforeningen, Kirkegt 25, 

- 15.04 kl 18.00 Styremøte, Clarion Bjørvika  

- 2.6 kl 11.00 Styremøte, Legeforeningen, Kirkegt 25 



 

22. Eventuelt: 

- Nye styremedlemmer bes om å sende foto til NDA nettsider 

- Det har av medlemmer i NFDV vært stilt spørsmål om hvordan vi bør forholde oss 

til tilfeller av feil behandlinger av pasienter som har fått utført kosmetisk 

dermatologiske behandlinger, der leger (ikke dermatologer) har vært involvert. 

Hvem som kan befatte seg med dette og hvordan, reguleres til en hver tid av 

gjeldene lovverk, og tilsynsmyndighetene har oppgave å se til at drift utføres i 

tråd med lovverket 

- Katarina informerer kort om situasjonen om Mohs i Danmark 

 

 


