
Referat styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

Tid: 01.12.2022 kl.15.00-18.00 

Sted: Legenes hus, Oslo 

Til stede: Jon Anders Halvorsen, Ingeborg Bachmann  

Kristian Enerstvedt, Kjersti Danielsen, Katarina Zak Stangeland, Linn Landrø 

 

Sakliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste  

- Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 03.11.22 

- Referat fra styremøte 03.11.22 ble gjennomgått og godkjent med 

kommentar til pkt 6: Bekymringsmelding fra Sverige mhp 

spesialistutdanningen. Det har kommet til nye opplysninger, og saken er satt 

opp som eget punkt på dagens møte. 

Kommentar til pkt 14: Ønske om aktivitetskalender på NFDVs nettside. 

Katarina har vært i konkakt med Legeforeningen, og dette er ikke mulig av 

tekniske årsaker.  

3. Høstmøte tilbakemeldinger.  

- Stort sett gode tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger på at foredrag om 

Helfotakster med Torill Nydal var tildelt uproposjonalt mye tid og at 

innlegget hadde passet bedre i et annet forum kun for avtalespesialistene. 

Tilbakemeldinger med tips til hvordan opplegg rundt middag kan forbedres, 

og Katarina gir tilbakemelding til Meet Ullevål. 

4. Bekymringsmelding til Sverige 

- Katarina informerer om at det er kommet opplysninger om at hele 

spesialistutdanningen kan tas i sin helhet ved privatpraksis. Det er ikke krav 

til utdanningskandidatene om tjeneste på sykehus. Videre kan allmennleger 



kunne ta kun 1-1,5 år tjeneste med dermatologi for å få 

spesialistgodkjenning. Dette begrunnes med allmennleger ser mye 

dermatologi i sin allmennpraksis.  

Spesialister godkjent i EU, kan enkelt overføre sin godkjenning til andre 

EU-land.  

NDA har sendt bekymringsbrev til leder den svenske dermatovenerologiske 

fagforeningen, SSDV, Anna Josefsson. 

Katarina sender et brev på vegne av NFDV til SSDV 

Katarina undersøker hvordan gå videre med å løfte opp dette i 

Legeforeningen og/eller Hdir 

5. Metodebok – tilbakemelding:  

Katarina har vært i kontakt med Anders Kvale Havig som informerte om at 

etableringen av Metodebok var nedfelt i RHF-ene  

Det er ønskelig med at det nedsettes en redaksjonskomite. NDFV styre 

foreslår at universitetsklinikkene stiller med en representant hver.  

NFDV styre kan ta arbeidet med å finne en redaktør 

NFDV vil dekke årlige utgifter til drift på nettsiden 

Tas opp som en sak på møtet med avdelingslederne 02.12.22 

6. Årsmøte 2023  

Tilbakemelding fra kongressbyrået at alt går etter planen. 

Katarina sender ut e-post til medlemmene og informerer avdelingslederne 

om innsending av innlegg og kasustikker til dag 2 på Årsmøtet Katarina 

kontakter Guttorm Guleng 

7. Utlysning NFDV stipend 

NFDV stipend: lyser ut inntil 100 000 NOK deles ut på Årsmøtet 

8. Møte med avdelingsledere 

Styret ser gjennom sakslisten  

 

 



9. Eventuelt 

-Årsmøtet 2024 i Tromsø avholdes på Scandic Ishavshotell 

-Katarina er blitt kontaktet av Elisabeth Stakkeland, 

Spesialisthelsetjenesten.no, om nasjonal pasientinformasjon. 

I løpet av 2023 skal pasientinformasjon om Dermatologi og venerologi inn 

på sidene 

Derfor ønskelig med at et medlem i redaksjonen er fra det dermatologiske 

miljøet. Vedkommende kan frikjøpes fra HF i 5% stilling.  

 

 


