
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

torsdag 7/2-2020 kl. 10:30 

 

Sted: 

Legenes hus, Kirkegaten 25 Oslo 

Til stede: 

Thor Henry Andersen, Ingeborg Bachmann, Linn Landrø, Ellen Bjørge, 

Katarina Zak Stangeland 

Deler av møtet:  

Mona Stensrud og Kim Daniel Lindegaard fra Kreftforeningen sammen med  

Espen Halvorsen og Mari Sandvold fra Melanomforeningen 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste:  

Innkalling og saksliste gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 05.12.2019:  

Referat fra styremøte 05.12.19 ble gjennomgått og godkjent, bortsett fra 

merknad til punkt 13: Konstitueringen av FUXX fortsatt uavklart. Ellen 

følger opp. 

3. Gjennomgang av referat fra fellesmøtet med avdelingslederne 6.12.2019: 

Referat er tilsendt, lest gjennom og det er ingen innvendinger 

4. NDA research commitee-valg av representanter 

Styret har mottatt flere gode søknader, og ut fra faglig begrunnelse velges 

Eva Maria Rehbinder og Evelina Buinauskaite som representanter fra Norge 

til NDA research commitee. 

Katarina melder representantene inn til NDA 

5. Rapport fra UV hudkreft/konsensus møtet 24.01.20 

Katarina deltok på møtet hos Kreftforeningen og referer fra møtet 

6. Rapport fra lederseminar 

 Legeforeningen arrangerer årlig møte. Katarina deltok på møtet og referer 

fra møtet 



 

7. Høringsnotat-solariumforbruk 

Det har kommet et høringsnotat fra DSA, NFDV kommer med 

høringsuttalelse vedrørende foreslåtte forandringer. 

8. Refusjonsvilkår Canoderm 

Helfo har i samarbeide med en expertgruppe kommet med foreslåtte 

forandringer i foreskrivning av Canoderm for Atopisk eksem.  

Foreslåtte endringer tas til etterretning 

9. NFDVs Årsmøte 2020 – Generalforsamling:  

-Linn må sende ut påminnelse til de ulike utvalgene for årsrapport. Katarina 

sender Linn navn på de aktuelle som må kontaktes 

-Thor Henry må fremlegge regnskapet. Tar kontakt med Gro for utfyllende 

detaljer.  

-Det må velges vara til Styret og medlem til Forskningsutvalget. 

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater.  

-Utdeling av Galdermapris – beste artikkel av yngre lege 

-Utdeling av Novartispris – beste artikkel 

10. Stipend 2020 

Følgende stipender blir lyst ut: 

-Novartis stipend til Årsmøtet 

-Sanofi stipend til Høstmøtet 

-Novartis stipend til Høstmøtet 

11. Utlysning av NFDV Reisestipend 2020.  

Det vil bli utlyst inntil 80 000 NKr som deles ut på Årsmøtet. 

12. Nordic VDP course-reisestipend:  

Kurs i Virtual Dermatopathology på Island i september 2020 og det lyses ut 4 

reisestipend á 6000 Nkr 

13. Nasjonale behandlingsanbefalinger for psoriasis 

Det er etablert en gruppe med Olav Sundnes som leder. Det kommer nye 

Europeiske retningslinjer fra EuroGuiDerm som kan bli brukt som 

utgangspunkt for videre norske anbefalninger 



14. Hudkreftdag mai 2020 

Mona Stensrud og Kim Daniel Lindegaard fra Kreftforeningen sammen med 

Espen Halvorsen og Mari Sandvold fra Melanomforeningen deltok på møtet 

under dette punktet.  

-NFDV ønsker at anbefalingene fra Kreftforeningen om solkrem skal 

anbefale faktor 30. Kreftforeningen finner det problematisk, da det ikke er 

vitenskapelig dokumentert, og at den anbefalingen de kommer med vil bli 

brukt i Handlingsprogrammet.  

Data om solfaktor 15 baserer seg på forsøk fra lab der man må smøre 

betydelig tykt lag med krem, noe som i praksis ikke etterfølges. 

Forslag om at anbefalingen kan lyde: «anbefaler høy solfaktor» i stedet for å 

nevne spesifikt tall. Mona sender forslaget på høring. 

-Hudkreftdagen 27.05: Ønsker vinkling inn mot faresignaler og egensjekk. 

Skape oppmerksomhet via lokalmedia i stedet for landsdekkende media. 

Kreftforeningen sender ut pressemelding i god tid før selve dagen. Denne kan 

brukes av hudleger som uttaler seg i media. 

Skape oppmerksomhet via reportasjer i ukeblad: bør være en personlig 

historie og fokus på solbeskyttelse. Kontakte flere ukeblader med ulike 

målgrupper.  

15. HELFO søknad av medikament: 

Det er kommet henvendelse fra en av medlemmene om at det er vanskelig å 

få innvilget refusjon av medikamenter på individuell refusjonssøknad for 

pasienter med sykdommer med lav forekomst (unngå bruk av benevnelsen 

sjeldne sykdommer, da dette er en egen gruppe som får medikamenter på H-

resept). Katarina har tatt kontakt med Legemiddelverket (LMV) og det 

foreslås å invitere en representant fra LMV til neste møte. 

16. Eventuelt: Thor Henry tar opp at det per i dag er 8 sponsorer til nettsiden. 

Imidlertid må det avklares med Novartis rundt logistikken for faktureringen 

Katarina informerer om Askin AS (askin.no) starter 01.02.20. Dette er en app 

både privatpersoner og helsepersonell kan sende inn bilder for 

spesialistkonsultasjon. Etablert av bl.a Mohammad Rizvi. 



 

    Styremøte 15.04 kl 16.30 Clarion Bjørvika. NB! Tidspunkt flyttet fra kl 18.00 

Styremøte 12.06 flyttes til 05.06 kl 10.00 (Legenes hus) 

 


