
 
 

Referat styremøte   

Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) 
Fredag 05.06.20 kl 13.00-15.30 
Sted: Zoom 
 

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

Katarina Stangeland 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

- Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 14.04.2020 

- Referat fra styremøte 14.04.2020 ble gjennomgått og godkjent 

3. Høstmøte 2020– Generalforsamling: 

-Katarina har vært i kontakt med Legeforeningen som anbefaler max 50 leger samlet på 

samme sted, og da fortrinnsvis ikke fra samme spesialistfelt.  

- Katarina har kontaktet Kongressbyrået ved Øivind Lie om ha Høstmøtet digitalt.  

Tentativ plan er at Høstmøtet avholdes digitalt over en dag; to eller tre foredragsholdere.  

Generalforsamling avholdes mellom foredragene 

-Styret samles fysisk, panel som leder Høstmøtet 

-Katarina kontakter Alex om program, samt vurdere alternativ program. 

-Fysisk Høstmøte kan avlyses uten kostnad 

4. Stipend utlysninger 2020 (Novartis, Sanofi, NFDV): Følgende stipend er innvilget:  

5. Navn Prosjekt Beløp Arb.std Stipend 
Kim A. Endre Nordisk kurs 

dermatopatologi 
6000 OUS NFDV 

Therese Pedersen 
Nypan 

Nordisk kurs 
dermatopatologi 

6000 Tromsø NFDV 

Linn Landrø Nordisk kurs 
dermatopatologi 

6000 OUS NFDV 

Kristin Halvorsen 
Hortemo 

Nordisk kurs 
dermatopatologi 

6000 OUS NFDV 

Helle Hanssen Vulvovaginale sykdommer 
mai -20 

10 000 St. Olav NFDV 



Ellen Heilmann 
Modalsli 

Dermatoskopi Graz, 
hospiterings- 
Opphold 20/21 

25 400 St. Olav NFDV 

Øystein Sandanger EB-forskning 20 000 OUS NFDV 
Mari Løset HUNT-stuide, bruk av data 20 000 St. Olav NFDV 
Siri Hansen Stabell HS-studie, reagenser og lab 20 000 OUS NFDV 
Hilde Kristin 
Vindenes 

Håndeksem helsepersonell i 
koronatid 

19 399 Haukeland NFDV 

Barbara Gasior-
Chrzan 

HPV-vaksine på EADV Utgår, EADV 
avlyst 

Tromsø NFDV 

Olav Rogde 
Gramstad 

Bradykininfremkalte 
hevelser 

35 000 OUS Novartis 

 
-Ønskelig å bygge opp kompetansen i Norge innen dermatoskopi, og hvis mulig og det er 

søkere, kan man dele ut midler til 1-2 stipend/år for å delta på kurset i Trondheim skal på 

sikt arrangere LIS-kurs i dermatoskopi.  

Sanofi- og Abbvie-stipendet utlyses til høsten 

6. Tilbakemelding fra Hudkreftdagen 2020:  

-Begrenset aktivitet grunnet covid-19 

-Noe aktivitet ved at Petter Gjersvik deltok på Vitensenteret og i God morgen Norge, 

Ragnhild Telnes i P1 Trøndelag. 

-Kreftforeningen fornøyde med den oppmerksomheten dagen fikk. 

7. FUXX: Fortsatt uavklart konstituering.  

-Katarina innkaller FUXX til møte med Styret 16.06 kl 20.00 på Zoom 

Vi blir enige om å kalle det FUDERM. 

8. Føflekk-klinikker tilbakemelding:  

-Flere aktører tilbyr fjerning av føflekker med destruktive metoder, bla cryobehandling, 

CO2-laser, radiolaserteknologi 

-Aktører driver reklame for fjerning av føflekker, f.eks fjerne 3 for prisen av 2. 

-Ønskelig å se nærmere på dette, og da det kan ha særs uheldig utfall for pasienter hvis 

maligne lesjoner blir behandlet med destruktive metoder.  

9. Nasjonale behandlingsanbefalinger for psoriasis-status:  

-Forventer tilbakemelding i august 

10. Møteplanlegging for høsten 2020:  

-20. (kl 19.00)-21.08.2020 (hele dagen), Oslo. Alex inviteres, se pkt 11 

-24. (kl.19.00)-25.09.2020 (kl 09.00-15.00), Oslo i forbindelse med Høstmøtet 

-03.(14.00)-04.12. 2020, Oslo 



-Evt Zoom-møte mellom de fysiske møtene 

11. NFDVs Årsmøte 2021:  

-Uke 16. Ny kontaktperson i CIC 

-Katarina etterspør refusjonsutbetalingene 

-Alex inviteres til møtet i august for å planlegge for Årsmøtet 

12. Atopisk eksem barn:  

-Det er p.t. ingen retningslinjer for bruk av biologisk legemidler for barn. SLV har 

kommet med metodevarsel om indikasjonsutvidelse for Dupixent til å gjelde for barn 6-11 

år.  

-Spørre gruppen som laget retningslinjer for voksne om å lage et tillegg for barn. Gruppen 

bestod av Eva Rehbinder, Lene Sandvik og Marit Saunes. Evt invitere en barnelege til å 

delta 

13.  Annet 

-EAVD blir digital konferanse. Katarina sender ut informasjon til alle medlemmene 

-Euroderm – Norge har en plass. Fått invitasjon. Katarina har sendt til alle avdelingsledere 

 

 

 

 

 

 

 


