Referat fra generalforsamling i NFDV 2022
Innkalt: Alle medlemmer av NFDV
Tidspunkt: Onsdag 20.04.22 kl 10.00-12.15
Sted: Rom Dansetten, Tivoli Hotel&Congress Center, København

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
Utsendt etter vedtekter og i god tid
Innkallingen ble godkjent
2. Valg av møteleder
Usha Hartgill valgt til møteleder
3. Godkjenning av saklisten
Sakslisten ble godkjent uten endringer
4. Valg av referent og tellekorps
Linn Landrø ble valgt til referent
Rita Ladstein og Thor Henry Andersen ble valgt til tellekorps
5. Styrets årsmelding
Katarina gjennomgikk styrets årsmelding, og årsmeldingen ble godkjent

6. Regnskap for 2021 og budsjett for 2023
Katarina gikk gjennom regnskap for 2021 og budsjett for 2023 som begge ble godkjent
Regnskapet er ikke ferdig revidert, og Styret ba om fullmakt fra medlemmene til å
godkjenne regnskapet for 2021 i etterkant, forutsatt det ikke tilkommer store endringer.
Det ble innvilget.
7. Rapporter fra kurskomiteen, forskningsutvalget, kvalitetsutvalget og UEMS
Kurskomiteen: Ingeborg Bachmann rapporterte
Forskningsutvalget: Jose Alfonso rapporterte
Kvalitetsutvalget: Ingeborg Bachmann rapporterte
UEMS: Ingeborg Bachmann rapporterte
8. Rapport fra spesialitetskomiteen
Eidi Christensen rapporterte. For øvrig vises det til utsendt saksliste
Det kom spørsmål om nordiske kurs kan godkjennes i spesialistutdanningen. Det er
fortsatt under vurdering.
Et annet spørsmål var om det utdannes nok hudleger. Spesialitetskomiteen mener det
utdannes for få hudleger i Norge

9. Rapport fra EADV
Petter Gjersvik rapporterte. For øvrig vises det til utsendt saksliste med en korreksjon av
dato for når EADV avholdes. EADV i Milano avholdes 7.-10.09.22
10. Gjennomstrømming av LIS
Ingeborg Bachmann tar opp at det er behov for flere hudleger og at spesialistutdanningen
bør tilstrebes uten forsinkelser/flaskehalser.
Ønskelig med inter-regionalt samarbeid for å få alle kandidater gjennom på normert tid.
Sengeposttjeneste kan bli en flaskehals.
Per nå, er det ikke rom for å øke antall kandidater hvis alle skal kunne gjennomføre
spesialiseringen på normert tid.
RegUt ansvarlig for spesialistutdanning
11. Hårbehandling ved kjønnsinkongruens
Katarina Stangeland informerer om at NDFV har sendt brev til Helsedirektoratet (Hdir)
der det ble påpekt at dermatologer ikke var involvert i det tverrfaglige arbeidet med å
utforme retningslinjene.
Teksten i retningslinjene er ikke presis nok, og det er bedt om at ordlyden endres fra
«hårfjerning» til «hår-reduserende behandling». Det ble også påpekt at elektrolyse ikke
tilbys som behandling ved hudavdelingene i det offentlige helsevesenet.
Det er kommet svar fra Hdir der det beklages at dermatologer ikke har vært involvert
utformingen av retningslinjene, og at teksten i retningslinjene vil bli endret.
Katarina informerer om at saken om hårbehandling ved kjønninkongruens kan tas opp i
Nye metoder, men må da dette initieres av avdelingslederne
Jan Sitek kommenterer at det kan være av interesse.
12. Retningslinjer for behandling av keratinocyttcancer
Linn Landrø informerer om at NFDV har sendt et brev til Helsedirektoratet der det
etterspørres at det utarbeides nasjonalt handlingsprogram for Keratinocyttcancer.
Keratinocyttcancer er en av kreftformene der insidensen øker raskest i Norge, og
diagnostikk og behandling håndteres av mange ulike medisinske fagspesialiteter.
Etablering av et nasjonalt handlingsprogram for keratinocyttkarsinom vil bidra til
pasientforløp av god og likeverdig kvalitet over hele landet.
13. Oppdatering av behandlingsanbefalinger
Katarina Stangeland tar opp at styret opplever at det kommer henvendelser om NFDVs
anbefalinger for atopisk dermatitt fra legemiddelfirmaer og Sykehusinnkjøp/Nye
metoder som bruker anbefalingene i prosessene med innføring av nye medikamenter.
Anbefalingene er laget på dugnad som faglig veiledning som skal være til hjelp for
NFDVs medlemmer
Styret foreslår at det spesifiseres i innledningen på anbefalingene at de er faglig
veiledning rettet mot NFDVs medlemmer og for å minimere behov for stadig
oppdatering skal dokumentet heretter kun innehold virkestoff og virkningsmekanisme på
de ulike behandlinger, og ikke handelsnavn på legemiddelet. Videre at det vises til LISanbudet for valg av medikament.
14. Eventuelt
Informasjon om fremtidige møter:
Høstmøtet 3.-4.nov 2022: Meet Ullevål
Årsmøtet 20.-21.04.2023: Oslo, Clarion Hotel Bjørvika

15. Prisutdeling ved AbbVie og Galderma
AbbVie: Cathrine Alsnes delte ut prisen for beste publikasjon innen dermatologi og
venerologi i 2021 til
Eidi Christensen for artikkelen «Application of photodynamic therapy
with 5-aminolevulinic acid to extracorporeal photopheresis in the treatment of patients
with
chronic graft- versus-host disease: A first-in-human study», publisert i Pharmaceutics.
Galderma: Thomas Strand delte ut prisen for beste publikasjon av en yngre norsk
dermatovenerolog, der prisen ble delt mellom:
Olav Gramstad for artikkelen “Factor VII activating protease (FSAP) is not essential in
the pathophysiology of angioedema in patients with C1 inhibitor deficiency” publisert i
Molecular Immunology og
Kim Endre for artikkelen “Diagnosing atopic dermatitis in infancy using established
diagnostic criteria: a cohort study” publisert i British Journal Dermatology.

