
Referat til styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

 

Tid: 03.11.2022 kl 09.00-12.30 

Sted: Ullevål Thon, møterom Fredrikstad 

Til stede: Jon Anders Halvorsen, Ingeborg Bachmann, Ellen M Bjørge, Katarina Zak 

Stangeland, Linn Landrø 

Deler av møtet: Anita Dynge fra CIC event congress, Alexander Stefou fra 

Kurskomiteen 

 

Sakliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

- Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent med noen tilleggspunkter 

som hadde kommet til 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 30.09. 

- Referat fra styremøte 30.09.22 ble gjennomgått og godkjent. Linn sender til Gro 

og Flora 

3. Høstmøte 03.-04.11. Alexander Stefou fra Kurskomiteen deltar på møtet under 

dette punktet 

Kurskomiteen er ansvarlig for Høstmøtet, og avhengig av at alle medlemmene 

bidrar under møtet. På bakgrunn av situasjonen per tid i Helse Nord, ble det derfor 

gjort unntak for kurskomitemedlem fra Helse Nord ved at NFDV dekker 

kostnader for reise, opphold og kursdeltagelse. 

Imidlertid blir dette ikke gjeldende praksis fremover. 

Alex tar opp at det har blitt vanskeligere å rekruttere medlemmer til 

kurskomiteen. Tas opp på avdelingsledermøte i desember med oppfordring til å 

tilrettelegge for at ansatte som tar på seg verv. 

4. Sanofi og Abbvie stipend: 



Sanofi stipend tildeles Denis Khnykin, OUS 

Abbvie stipend tildeles Siri Hansen Stabell, OUS 

Komiteen bestod av Astrid Lossius, Turid Thune, Inger Marie Skoie 

5. Etterutdanning 

Utvalget består av Eidi Christensen, Ellen Bjørge, Gunn Marit Lynghaug, Linn 

Landrø 

Det er forsøkt å finne et møtetidspunkt for første møte, men det er ikke fastsatt. 

Ellen Bjørge går ut av utvalget og Ingeborg Bachmann går inn 

Linn sender ut ny møteinnkalling 

6. Bekymringsmelding fra Sverige mhp spesialistutdanningen. Oppfølging fra 

Styremøte 30.09.22 

Norge har samme regler som Sverige, og vi går ikke videre med saken 

7. Metodebok – Hud. Oppfølging fra Styremøte 30.09.22 

Tas opp som et punkt på avdelingsledermøte i desember. 

Katarina ber om å få en oversikt over struktur -og ansvarsforhold fra Anders 

Havig, Sunnsoft publishing 

8. Årsmøte 2023 og 2024 mail 

Årsmøtet 2023 (19.-21.april): Avholdes i Oslo. Kurstema: Keratinocyttkreft 

Katarina kontakter Jan Sitek mhp OUS sin oppgave under møtet.   

Årsmøtet 2024 (17.-19.april). Avholdes i Tromsø. 

Anita Dynge fra CIC er med på møtet under dette punktet. Anita legger frem 

alternative møtelokaler i Tromsø og på Sommarøy.  

Diskusjon om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, bla pris. Enighet om 

å avholde møtet i Tromsø. Anita undersøker videre med noen av alternativene. 

Enighet om at NFDV skal dekke en del av kursavgiften for å stimulere til 

deltagelse. 

9. Tilbakemelding på brev om Mohs kirurgi til helseforetakene.  

Det er kommet tilbakemelding fra Helse Sør-Øst og Helse Midt. Helse Sør-Øst 

takker for informasjonen. Helse Midt gir tilbakemelding om at Mohs kirurgi ikke 



er aktuelt å etablere per tid. Helse Vest er i prosess med å se på hvordan de kan få 

etablert et tilbud om Mohs kirurgi.  

10. Kloke valg, Legeforeningen 

Mail fra Bente Kristin Johansen fra Legeforeningen med tilbakemelding fra 

høringsrunden.  

Kloke valg utarbeidet av NFDV sendes til Dagens medisin og Legeforeningen for 

publisering, både for leger og pasienter.  

11.  Utdanningen LIS 

Tas opp som et punkt på avdelingsledermøtet om å etablere et tverregionalt 

utdanningsnettverk for LIS utdanningen 

12. Økonomi- Jon Anders informerer 

Det blir 4 annonsører på nettsiden: Leo Pharma, Sanofi, L'Oreal og Medac. 

Jon Anders gir tilbakemelding til andre tidligere annonsører. 

13. Møteaktivitet fremover  

        Styremøter første del av 2023:  

10.02 kl. 10:30  

19.04 kl. 16:00  

16.06 kl. 10:30 

14. Eventuelt 

-Det er mange aktuelle møter og kurs, og for bedre oversikt opprettes det en 

kalender på nettsiden til NDFV der aktuelle kurs og møter kan legges inn.  

-Det er kommet mail med spørsmål om det vil bli lyst ut reisestipend. Det vil bli 

lyst ut i løpet av våren, og interessenter oppfordres til å søke. 

-Det er kommet forespørsel om hvem som kan delta på NFDVs møter. Styret enes 

om at man ønsker å opprettholde dagens praksis med at møtene er forbeholdt 

NDFVs medlemmer 

 

 


