Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi

Tidspunkt:

Torsdag 2.2.2017 fra kl. 10:00 til ca. kl. 14:15

Sted:

Møterom Müller, Legenes hus, Oslo

Tilstede:

Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Ellen Pritzier, Jan C. Sitek.
Nils-Jørgen Mørk, Christer Mjåset og Gro Kofstad deltok under deler av
møtet.

Følgende saker ble behandlet:

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

2. Faste LIS-stillinger, svak rekruttering til avtalepraksis og overlegestillinger utenfor de
store byene og påfølgende redusert utdanningskapasitet: Hva må og kan gjøres?
YLF -leder Christer Mjåset og representant for spesialitetskomiteen Nils-Jørgen Mørk
deltok. Petter innledet kort om saken, deretter presenterte Christer Mjåset ulike
aspekter ved temaet. Mjåset formidlet forståelse og engasjement for hudfagets unike
stilling. Vi var enige om følgende konklusjoner:


Flere LIS-stillinger må opprettes utenfor Oslo.



Vi må arbeide for flere gjennomstrømningsstillinger og klargjøre hvordan disse
kan kobles mot andre stillingshjemler eller avtalehjemler (modifisert «Torgersenmodell»)



Mjåset bør kontakte Marit Folkestad, som er ansvarlig for avtalespesialistene i
Helse Sørøst



Mjåset tar opp saken med PSLs leder



Arbeidsgruppen som arbeider med saken bør formaliseres.

Styret utpekte Petter Gjersvik og Anders Todal til å representere NDFV sammen med
Øystein Grimstad fra spesialitetskomiteen i denne arbeidsgruppen.

3. Godkjenning av referat fra styremøte 1.12.2016
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

4. Rapport fra første møte i UNIFO (= Universitetslærernes Forum) 12.1.2017
Petter refererte kort fra møtet, som fant sted før forskningsseminaret. UNIFO vil
fortsette med årlige møter.

5. Rapport fra NFDVs forskningsseminar 12.1.2017
Petter refererte fra forskningsseminaret. Møtet var godt besøkt og vellykket
gjennomført. Neste års kurs er allerede under planlegging og vil bli søkt godkjent som
tellende for spesialitetsutdanningen og/eller ph.d.-utdanningen.

6. Rapport fra Legeforeningens lederseminar 18.-19.1.2017
Petter refererte kort fra lederseminaret der bl.a. helseminister Bent Høie deltok.

7. Forslag til forskrift om behandlingsreiser: Høringssvar fra NFDV
Styret har sendt høringssvar etter drøfting per e-post.

8. Nye regler for fondsrefusjon ved nordiske kurs som er godkjent i spesialistutdanningen
Fra 2015 har Legeforeningens utdanningsfond etter søknad kunnet godkjenne nordiske
kurs som tellende i spesialitetsutdanningen og dermed gi rett til refusjon fra
utdanningsfondene. Dette er nå endret ved at utgiftsrefusjon kun gis for enkelte mindre
spesialiteter, der hud- og veneriske sykdommer ikke er tatt med. Petter har klaget på
dette og fått støtte fra Christer Mjåset. Utdanningsavdelingen har lovet å rette opp. For
2017 er fondsstyrene bedt å gi refusjon for nordisk kurs i virtuell hudpatologi til tross for
gjeldende regler. Deretter tar man sikte på å få endret fondsreglene, noe som krever
godkjenning av Sentralstyret, slik at hud- og veneriske sykdommer tas med på
«unntakslisten». Petter følger saken videre.

9. Læringsmål for de medisinske spesialiteter: høringssvar og høringskonferanse
15.2.2017
Spesialitetskomiteen er tungt involvert i saken. Styret vedtar at Petter avgir et kort
høringssvar der det fremkommer at NFDV vil stille seg bak spesialitetskomiteens
høringssvar.

10. Ny UEMS-representant etter Lisbeth Rustad

Turid Thune har sagt seg villig til å stille som norsk representant. Petter gir beskjed til
Sekretariatet.

11. Forslag til nye vedtekter for NFDV
Forslag til nye vedtekter har vært til høring blant NFDVs medlemmer. Et medlem spilte
inn at det bør være en maksimaltid for styremedlemmer, noe styret etter en fornyet
vurdering var enig i. Styrets forslag til nye vedtekter sendes ut sammen med øvrige
sakspapirer til kommende årsmøte i april.

12. Forberedelser til årsmøtet i Bergen april 2017


Styret vedtok å invitere Christer Mjåset til årsmøtet for å redegjøre for arbeidet
med å sikre flere gjennomstrømningsstillinger i hudfaget.



Czarek kontakter ledere for komiteer og utvalg samt spesialitetskomiteens leder
for innhenting av årsrapporter med frist 20.3.2017.



Petter utarbeider utkast til årsmelding som skal sendes styrets medlemmer for
kommentarer og forslag til endringer.



Styret vedtok å innføre en fast post på årsmøteten for «Årets gjesteforeleser».
Styret ble enig om å invitere patolog Trine Brevig fra OUS om å forelese om BCC
på årsmøtet i Bergen. Petter følger opp.



Det er så langt påmeldt 50-60 deltakere på årsmøtet. Styret vedtok å utsette
påmeldingsfristen med ordinær kursavgift til 20.2.2017. Petter følger opp.



Styret registrerer med bekymring en synkende oppslutning om årsmøtene, særlig
blant yngre leger. Styret vil følge opp temaet på sitt styremøte i juni.



Etter planen skal årsmøtet i 2018 være i Stavanger. Styret vedtok å utsette
avgjørelsen om sted for årsmøtet til styremøtet i juni.

13. Momshåndtering ved Nordisk kongress (og andre møter i regi av kongressbyråer)
Pga. en misforståelse mellom NFDVs regnskapsfører og Congress-Conference er pliktig
moms-innbetaling for moms-belagte inntekter ved Nordisk kongress i Trondheim ikke
blitt innbetalt. Petter redegjorde for saken og for et møte mellom Gro Kofstad, Øivind Lie
og Gjersvik 24.1.2017. Styret vedtok at NFDV innbetaler pliktig moms. Petter gjør rede
for saken i årsmeldingen

14. Publikasjonspriser 2016:



Pfizer har trukket seg som sponsor for prisen for beste forskningsartikkel, men
Janssen-Cilag vil gjerne overta som sponsor. Detaljene er ikke klarlagt. Janssen vil
gjerne lage en video-presentasjon av vinneren som skal vises ved overrekkelsen.
Styret vedtok at dette passet dårlig med priskonseptet. Petter følger opp.



Galderma-pris(er): Galderma ønsker å være sponsor for prisen for beste
forskningsartikkel av en yngre hudlege. Denne prisen blir vanligvis delt mellom 23 leger.



Petter kontakter NFDVs forskningsutvalg for å utpeke prisvinnere.



Prisvinnerne, inkl. årets debutantpris, bør få diplomer.

15. Novartis-stipend våren 2017
Styret ønsket å beholde tildelingskriteriene for Novartis-stipend, nemlig støtte til ulike
former for formidling, sekundært til forskning og fagutvikling. Petter følger opp.
Tidspunkt for utlysning er ikke avklart. Marit skal være juryleder.

16. NFDV-stipender 2017
Czarek forlot møtet under behandlingen av denne saken. I lys av de uforutsette
momsutgiftene i 2016 vedtok styret å redusere stipendbeløpet fra kr 150.000 til kr
100.000. 10 søknader er mottatt. Styret drøftet alle søknader og satte opp en foreløpig
prioriteringsrekkefølge. Endelig avgjørelse om tildeling tas per e-post etter at tildeling av
Novartis-stipendet er avklart.

17. Reisestipend og refusjonsgaranti for nordisk kurs i virtuell hudpatologi
Det er innkommet søknad fra tre medlemmer, alle ble innvilget kr 5.000: Olaf Antonsen,
Inderjeet Singh og Linea Torsnes. I tillegg vedtok styret at NFDV garanterer for ytterligere
utgifter i henhold til utdanningsfondenes regler. Marit følger opp. Styret vedtok å utsette
frist søknad om reisestipend til 14.2.2017, ettersom påmeldingsfristen for kurset er
utsatt til 15.2.2017. Petter følger opp.

18. Euromelanoma, søknad kr 20 000
Jon Langeland har søkt om 20 000 i forbindelse med årets Euromelanom-dag. NFDV er
positive til å støtte Euromelanoma 2017 og ber Jon om å spesifisere formål med
søknaden og oversende budsjett. Petter følger opp. Vedtak skjer etter drøftinger i styret
per e-post.

19. Norske retningslinjer for HS-behandling, søknad kr 50 000
Søknaden ble behandlet under pkt. 16. og vedtak utsatt.

20. Høstmøtet: Industrisymposium basert på søknad?
Ordningen med eget firma-symposium før selve høstmøtet fortsetter. Betalingen for
dette symposiet skal være fast, og styret skal avgjøre valg av firma på grunnlag av faglige
kriterier. Petter følger opp.

21. Novartis-møte på Losby
Novartis står bak et møte for hudleger på Losby 3 uker før NFDVs årsmøte og har bedt
NFDV om å sende ut invitasjoner til alle medlemmene. Styret vedtok å opprettholde
praksis med å sende ut per e-post slike invitasjoner fra legemiddelfirmaer når møtet er
åpent for hudleger fra hele eller store deler av landet. Styret kommer tilbake til saken om
møtetidspunkt etter sin diskusjon om årsmøtene i juni.

22. Eventuelt


Bør det være mulig å velge bort middag på årsmøtene? Saken utsettes til
styremøtet i juni.



Styret vedtok at styremedlemmer og kurskomitemedlemmer får refundert
utgifter for reise og én overnatting i forbindelse med årsmøtet.



Styret vedtok å refundere ytterligere tilleggsutgifter med kr 1.000 fra ett av
medlemmene i kurskomiteen. Petter følger opp.



Neste styremøte er onsdag 19.4.2017 kl. 17:00 i Bergen med etterfølgende
middag – alene eller sammen med kurskomiteen. Ingeborg Bachmann inviteres
særskilt.



Styremøtet i Oslo i juni flyttes til onsdag 7.6.2016 kl 13:00. med påfølgende
middag, gjerne på en utendørsrestaurant. Xiaotong velger ut og bestiller bord.

