
Referat fra styremøte i NFDV torsdag 2. november 2017 kl 09:30-12:15 

 

Sted:  Ullevål Business Center, Oslo 

Tilstede: Petter Gjersvik, Katarina Z Stangeland, Thor Henry Andersen, Bjørnar Moen, 

Jan C Sitek.   

Thrasyvoulos L Tzellos, Alexandros Stefou og Eva Rehbinder tilstede under 

deler av møtet.  

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat fra styremøte 20.9.2017 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Tildeling av høstens Novartis-stipend (formidlingsstipend) 

Styret drøftet innkomne søknader og vedtok følgende tildelinger: 

 Flora Balieva, kr. 10 000 for publikasjonsutgifter 

 Jon Anders Halvorsen, kr 10 000 for bokutgivelse 

 Anne Lise Helgesen, kr 40 000 for nettside 

 

4. Tildeling av Janssen-stipend 

Styret drøftet innkomne søknader og vedtok følgende tildelinger: 

 Marita Jenssen, kr 20 000, for prosjekt om psoriasis og vitamin D 

 Kåre Tveit kr 20 000, for prosjekt om psoriasis og hjertesykdom 

 

5. Høringssvar om finansieringsansvar for nye biologiske legemidler 

Høringssvar er utformet og innsendt. 

 

6. Euromelanoma-møte i Brüssel 10.11.2017 



Petter deltar på vegne av Norge. 

 

7. Styrking av fagaksen i Legeforeningen – møte 20.11.2017 

I forbindelse med etablering av Fuxx er det ønskelig med en LIS-representant på 

kommende møte der Petter skal delta. Dersom ingen LIS kan møte, vil Czarek 

forespørres. Styrets representanter vil be Legeforeningen å avtalefeste rett til å delta 

i årlig Fuxx-møte, på lik linje med deltakelse i spesialitetskomiteene. 

 

8. Forskningsseminar/kurs 11.1.2018: Program og budsjett 

Eva Rehbinder møtte på vegne av Forskningsutvalget og presenterte programmet, 

målgruppen samt budsjett. Det kom innspill fra styret, som gav sin tilslutning til 

kurset. LIS kan søke om refusjon fra Legeforeningen, bør stå i utlysningen. 

 

9. «Norsk aften» før Nordisk kongress i Göteborg 8.5.2019 

Styret drøftet om tidspunkt for generalforsamlingen skal flyttes til fredag etter 

kongressen, i så faller onsdagen og Norsk aften bort. Katarina undersøker når 

kongressen slutter og om det er planlagt styremøte i NDA etter kongressen. Styret 

drøftet alternative steder å arrangere Norsk aften tirsdag kveld dersom man 

beholder generalforsamlingen onsdag formiddag. Saken følges opp på neste 

styremøte. 

 

10. Føflekkforeningen: Forbud mot solarium? 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

11. Nasjonal UV- og hudkreftstrategi 

Petter orienterte kort om pågående arbeid, i regi av Strålevernet. NFDV har ikke blitt 

involvert. Lill Tove Nordvang Nilsen inviteres til neste styremøte. Petter følger opp. 

 

12. Omtale av NFDV utad: Hudlegeforeningen 

Styret vedtok at NFDV kan omtales som Hudlegeforeningen ved ekstern omtale. 

 

13. Møte med Thrasyvoulos L Tzellos, norsk representant i EADV 



Linos presenterte seg og sine tanker rundt engasjement i EADV. Fokus på bl.a norske 

deltakere i EADV Task Forces, muligheter for stipender(scholarships) for yngre leger 

og rekruttering av flere norske medlemmer for å doble antall styremedlemmer.  

Styret foreslo at Linos møter på planlagt Fuxx-møte før årsmøtet 18. april 2018 for å 

informere LIS om EADV.  

Ved ønske om formidling av EADV-saker til landets hudleger kan Petter kontaktes pr 

mail for videresending av informasjon på fellesmail. 

Styret vil utarbeide liste over mulige norske NFDV medlemmer til EADV Task forces; 

alle styremedlemmer sender sine forslag til Petter. 

 

14. Eventuelt  

1. Styret gir Thor Henry, i samråd med Xiaotong, fullmakt til å øke sponsorsum til 

NFDVs nettside med inntil 10 % (kr 2000 + moms) for 2018.  

2. Forslag til nordisk kurs i regi av Norge: saken utsettes til neste styremøte. 

3. Taxibruk: Styret vedtok at refusjon fra NFDV av taxibruk må begrunnes særskilt. 

4. Møte med Alexandros Stefou, leder i kurskomiteen:  

a. Årsmøte-kurset 2018 er enda ikke helt avklart m.h.t forelesere.  

b. Tema for høstmøtet 2018 er bestemt. 

c. Kurskomiteen ønsker at kurskomiteens medlemmer får fri for å delta på 

årsmøter og høstmøter og anmodet om styrets støtte for dette 

standpunkt.  Styret vil ta opp saken på avdelingsledermøte i desember. 

Petter følger opp. 

5. Plan for gjennomføring av høstmøtet 2017 ble drøftet. 

 


