
Referat for styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

Tirsdag 14.04.20 kl 18.00-20.00 

 

Sted:   Zoom 

Deltagere:  Thor Henry Andersen, Ingeborg Bachmann, Linn Landrø, Ellen 

Bjørge, Katarina Zak Stangeland 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
-Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 07.02.2020 
-Referat fra styremøte 6.9.2019 ble gjennomgått og godkjent med følgende 

tilleggskommentarer: 

Pkt 2: FUXX: Ellen har vært i kontakt med medlemmene. Konstitueringen er        

fortsatt uavklart. Det foreslås at vi inviterer en representant fra Legeforeningen ved 

neste styremøte i juni for å informere om FUXXs rolle og mandat. Om det blir fysisk 

møte eller via zoom avklares senere 

Pkt 15: ønskelig å invitere en representant fra LMVtil et møte 

3. NFDVs Årsmøte 2020 – Generalforsamling 
-Kommet i stand en enighet med Clarion Hotel Oslo om at Årsmøtet 2020 avlyses uten 

kostnader, forutsatt ny kontrakt om å avholde Årsmøtet 2021 (uke 16) samme sted 

med depositum på 50 000 NKr. 

-Fristen for å avholde Generalforsamling er 30.11 med frist for å sende inn rapport 

31.12. 

Hvis Høstmøtet ikke kan avholdes grunnet fortsatt begrensinger for arrangementer 

grunnet covid-19, må Generalforsamlingen avholdes digitalt (Easymeet Online) 

Beslutning tas ved neste Styremøte i juni 

-NFDV tar kostnaden for arbeidet til CIC i forbindelse med avlysningen av Årsmøtet 

2020 

4. Novartis stipend 2020 
Stipendet lyses ut som planlagt, men deles ut senere. Styret avgjør hvem som tildeles 

stipend 

5. Utlysning av Reisestipend 2020 

-Utlysningen forlenges til 20.mai.  



-Thor H informerer om at en viss del av midlene fra sponsorene er øremerket 

forskning, fagutvikling og reise. 

6. Høstmøte 2020 
-Konseptgodkjenning Legeforeningen og LMI i mai/juni 

-Katarina tar kontakt med Alex Stefou om å få programmet 

  -Katarina undersøker hvilke betingelser det er kontrakten med Meet Ullevål 

7. Hudkreftdag mai 2020 
-Katarina informerer om at internasjonale Euromelanoma dagen utsatt til høsten.  

-NFDV anbefaler at Hudkreftdagen utsettes eller begrenses. Vi ønsker ikke oppfordra 

ekstra press på landets hudleger under Covid-19 utbrudd. Gitt tilbakemelding til Mona 

Stensrud i Kreftforeningen 

8. Valg til Forskningsutvalget 
Adele Olas har gått ut av Forskningsutvalget 

Marita Jensen er foreslått av valgkomiteen som nytt medlem 

Vedtas enstemmig 

9. Nasjonale behandlingsanbefalinger for psoriasis: status 
Den norske gruppen har kommet med kommentar til de europeiske anbefalingene, og 

norske anbefalinger er under arbeid 

10.  Info om Fagstyret (Legeforeningen) 
Ståle Onsgård Sagbråten er NFVDs kontaktperson til Fagstyret i Legeforeningen 

11.  Annet 
-Abbvie vil gi en pris for beste artikkel, Galderma en pris til beste yngre 

artikkelforfatter 

-UEMS regning 9000 NKr 

 -Neste møte 05.06 hele dagen, tentativt med fysisk møte i Bergen 

 

 

 

 


