
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for 
perioden 01.03.2019 - 28.02.2020     
 
Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske 
legeforening.  
Foreningen har per 01.01.2020, 296 ordinære medlemmer, hvorav 239 er yrkesaktive.  
I tillegg kommer 14 assosierte medlemmer, som er leger.  
Av 239 yrkesaktive medlemmer er 193 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer 
hvorav 67 er registrert som privatpraktiserende i sin hovedstilling.   
Kvinner utgjør nå 52,7 % av alle ordinære medlemmer og 70,5 % av leger i spesialisering. 
 
 
Styret har fått melding om Ingeborg Marie Lyngstad Vik og Silje Fisnes har gått bort i perioden. 
 
I perioden frem til 30.8.2019 har styret bestått av: 
 

Leder:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Katarina Zak Stangeland 
Sekretær: Jan C. Sitek 
Kasserer: Thor Henry Andersen 
Styremedlem: Bjørnar Holsør Moen  
1. vara:  Kjersti Danielsen 

             2. vara:  Ragnhild Telnes 
 
Fra 1.9.2019-30.8.2021 
 

Leder:  Katarina Zak Stangeland, Stavanger 
Nestleder: Ingeborg Bachmann, Bergen 
Sekretær: Linn Landrø, Oslo 
Kasserer: Thor Henry Andersen, Ålesund 
Styremedlem: Ellen Bjørge, Trondheim 
1. vara:  Kjersti Danielsen, Tromsø 
2. vara:   

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Revisor er Sven Arne Rauan i 
revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer har vært: kr. 30.000 til leder, kr 5.000 til sekretær og kr 5.000 
til kasserer. I tillegg får alle styremedlemmer et møtehonorar på kr 1.500 per styremøte; de som er i 
privatpraksis uten driftstilskudd ytterligere kr 1.500. Etter styrevedtak 29.1.2018 gis samme 
møtegodtgjørelse nå også for eksterne møter.  
 
 
Møteaktivitet 
 
Styret har i perioden hatt 6 styremøter, hvorav 4 i Legenes hus i Oslo, 1 i Ålesund og 1 på Meet 
Ulllevål i forbindelse med høstmøtet.  
 



Det nye styret tok over fra den 1.9.2019 
 
Ordinært årsmøte utgikk i 2019 pga Nordic Congress i Gøteborg. Dette ble et flott arrangement med 
høy faglig standard på presentasjonene. 
 
Generalforsamlingen ble avholdt i tilslutning til kongressen som man har gjort det tidligere. 
 
Årets høstsymposium ble holdt på Meet Ullevaal 31.10 - 01.11.2019 med Farget hud som tema og 
med et pre-symposium om registerforskning i regi av Novartis.    
 
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde sitt årlige fellesmøte i Legenes hus, 
Oslo 06.12.2019, der også leder i spesialitetskomiteen deltok samt leder fra Olafia. Av flere saker 
som ble diskutert nevnes ny spesialistutdanning, hvordan skal vi organisere LIS i 
gjennomstrømming på en best mulig måte og diskusjoner vedrørende den planlagte hudkreftdagen 
mai 2020, som skal erstatte Euromelanoma. 
 
Det årlige forskningsseminaret på Gardermoen ble holdt 09.01.2020 med god deltakelse og flott 
faglig program. 
 
Leder har etter 01.09.2019 representert NFDV på følgende møter: 
 
• Faglandsrådet 11.09-12.09.2019 
• Lederseminar i Legeforeningen 14.01-15.01.2020 
• Møter i Kreftforeningen 25.01.2019 

 
 
Styret har i perioden særlig arbeidet med disse sakene: 
 
 
Faglig virksomhet 
 
 
Styret har i perioden hatt tett samarbeide med kreftforeningen ved Mona Stensrud  
med råd for informasjonsbrosjyrer og tema og innhold for oppmerksomhetskampanjer. 
 
Kreftforeningen har nå etter oppfordring fra Styret valgt å endre råd om solbeskyttelse fra SPF 15 til 
minimum SPF 30.  
 
Tidligere Euromelanoma vil bli erstattet av hudkreftdagen 27.05.2020 der vi ønsker vinkling inn mot 
forebygging samt faresignaler og egensjekk  
Det er ønsket å 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. Vi håper medlemmene i foreningen bidrar lokalt for å markere dagen med 
f.eks. med intervjuer etter ev forespørsler. 
 
Representanter for Føflekkreftforeningen har i perioden hatt møter med styret og diskutert saker av 
felles interesse 
 
Styret har etter mandat fra legeforeningen satt sammen: Arbeidsgruppe for videreutdanning 
spesialister. 
Denne gruppen skal bidra til å sette etterutdanning på agendaen med å utarbeide et konkret forslag til 
faglig innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet. 
2 medlemmer fra styre og 2 fra spesialistkomiteen. 
Ellen Bjørge blir valgt som leder for gruppen og Linn Landrø som medlem fra styre.  
Eidi Christensen og Gunn Marit Lynghaug medlemmer fra spesialistkomiteen.  

 

Styre har også vært representert i Faglandsrådet som skal koordinere det medisinsk faglige arbeidet i 
Legeforeningen. Det skal bidra til at foreningens faglige og helsepolitiske virksomhet bygger på 



oppdatert medisinsk kunnskap, og på størst mulig enighet om faglige prioriteringer. Faglandsrådet 
skal dessuten medvirke til at legeutdanningen er av høy kvalitet.  
Katarina Zak Stangeland er representant og Thor Henry Andersen valgt som vara 

 

Ved generalforsamlingen 2019 ble behandlingsanbefalinger for biologisk behandling for Atopisk 
eksem og Hidrosadenitis suppurativa godkjent og senere distribuert til medlemmene. 

 
Det er nedsatt et utvalg som skal utarbeide forslag til anbefalinger for bruk av biologiske legemidler 
ved Psoriasis. Utvalget består av Olav Sundnes, Flora Balieva, Silje Solberg og Kjersti Danielsen. 
 
Styret vil også fortsette å prioritere årlige forskningsseminarer på Gardermoen for å bidra til 
nettverksbygning, idedugnad og samarbeid mellom forskningsmiljøene.  
 
Styret har avgitt høringsuttalelser eller gitt innspill i følgende saker: 
 
• Søknad til Beslutningsforum om godkjenning av dupilumab ved atopisk dermatitt 
• Arbeidet med nasjonal hudkreft- og UV-strategi  
• Solariumsregulering  
 
 
 
Nordisk og Europeisk samarbeid 
 
Norske styremedlemmer i Nordic Dermatology Association (NDA) er for perioden 2019-2022: 
Petter Gjersvik, Usha Hartgill og Katarina Zak Stangeland 
NFDV har vært representert på alle styremøtene i NDA i perioden.  
 
Styret har oppnevnt følgende medlemmer til styret i NDA  
Eidi Christensen er medlem av NDAs utdanningskomité.  
NDA har etablert en research commitee og  
Eva Maria Rehbinder og Evelina Buinauskaite stiller som representanter fra Norge.  
 
Nordiske kurs i hudkirurgi (København), dermatoskopi (Gøteborg), virtuell dermatopatologi 
(Reykjavik) og dermatologisk laserbehandling (Bispebjerg) er etablert og forventes gjentatt.  
Norge planlegger et Venerologi kurs i 2022 og dette i regi av Usha Hartgill og Olafia. 
 
Vi har nå fått to medlemmer i styret i EADV. 
Thrasyvoulos Tzellos fortsetter og Petter Gjersvik er nyvalgt i 2020. 
EADV er viktig for å styrke norsk dermatologi. Vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer om å 
melde seg inn. 
EADV tilbyr nettbaserte læringsprogrammer (e-læring, online learning services, webinars) som er 
gratis for EADV-medlemmer og det arrangerer kurs både for LIS-leger og ferdige spesialister i 
tillegg til kongresser på våren og høsten. Medlemmer betaler betydelig lavere påmeldingsavgift 
til møter og kurs i regi av EADV. 
 
 
Foreningssaker 
 
Ved general forsamlingen i Gøteborg ble følgende valgt: forskningsutvalg, nettredaktør, kurskomite 
og kvalitetsutvalg for perioden 1. september 2019- 31. august 2021: 
 
        

Forskningsutvalget: 
Eva M. Rehbinder, Oslo (leder) 
Ellen H. Modalsli, Trondheim (ny) 
Adel Olasz, Tromsø 
Emilia Hugdahl, Bergen (ny)  
 



Nettredaktør: 
Flora Balieva, Stavanger 
 
Kurskomiteen: 
Aleksander Stefou, Halden (leder) 
Kristian Enerstvedt, Haugesund 
Inger Marie Skoie, Stavanger 
Siri Kratter Abrahamsen, Oslo (ny) 
Christian Dotterud, Trondheim (ny) 
Anne Marte Henriksen, Tromsø (ny) 

   
Kvalitetsutvalget: 
Ragnar Faye, Oslo (leder) 
Kristine Åsheim, Bergen 
Kristin Halvorsen Hortemo, Oslo (ny) 
 
Valgkommite 
Petter Gjersvik (leder) 
Rita Grude Ladstein  
Jon Helge Bonesrønning  

 

 
NFDVs økonomi er god. Tross for at vi ikke holdt et vanlig årsmøte i april, men med et overskudd 
på høstmøtet i november, så er resultatet for 2019 et overskudd på kr. 82.191  
 
 
Stipender og priser 
 
 
Under NFDVs generalforsamling i Gøteborg 08.05.2019 ble følgende priser/stipender delt ut: 
 

• Novartis-prisen: for beste forskningsartikkel i 2018 ble tildelt Ingrid Snekvik 
• Galdermaprisen: til yngre forfattere ble delt mellom Olav Sundnes, Eva M. Rehbinder 

og Adel Olasz 
 
Novartis-stipend for formidling og studieopphold 

Hilde Vildenes for studieopphold ved NIH   kr 10.000 
Silje Solberg for forskningspublisering   kr 20.000 
Anne Lise Helgesen for drift av vulva.no  kr 20.000  
 

NFDVs reise- og forskningsstipend 

Eidi Christensen for presentasjon på WCD Milano kr 10.000 
Silje Eidebakk Mikalsen for ISUTI-kurs/kongress kr 20.000 
Silje Solberg for Inflammatory Skin Disease Summit  kr 10.000 
Mari Løset for ESDR Bordeaux      kr 10.000 

      Michelle Hanlon til Nordisk kongress på                           kr 7.000. 
 
På høstmøtet 01.11.2019 ble følgende stipender delt ut: 
 
Sanofis forskningsstipend for forskning innen atopisk dermatitt  

Eva M Rehbinder og Silje M Solberg får 50 000 NKr  

 

Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling: 

    Ivana Randjelovic, Master course of Microscopy Vulvo-Vaginitis    kr 10.000 



   Anne-Marte Henriksen, Hospitering Valencia og Barcelona              kr 7.000  
          Øystein Grimstad, Hospitering Valencia og Barcelona                       kr 7.000 
          Ragnhild Telnes, Hospitering pediatrisk dermatologi                         kr10.000                                              
          Thomas Schopf, Forskningsopphold i Bucuresti                                 kr15.000    

 

NFDVs reise- og forskningsstipend  

           Astrid Lossius, International Symposium on Atopic Dermatitis      kr10.000  
           Ingebjørg Larsen, Vulvovaginala sjukdommer                                 kr10.000  
           Teresa L. Berents, SAPC-møte, London                                           kr 7.000  
           Marit Saunes, Hospitere Nijmegen og Amsterdam                           kr10.000 
           Ingrid Snekvik, Hospitere Nijmegen og Amsterdam                        kr10.000  
           Elin Ekornes, AAD 2020                                                                 kr 15.000                                          
           Helge Danielsen, Opphold St. Johns Institute of Dermatology        kr20.000                           
           Ellen Marie Bjørge, AAD 2020                                                       kr15.000 

  
 
 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
 
 
Katarina Zak Stangeland, leder  
 

 


