Styremøte NFDV

Tid: 19 april kl 17.30-1900
Sted: København Rom Akvariet og Zoom
Til stede i København: Ingeborg Bachmann, Katarina Zak Stangeland Linn
Landrø,
Til stede på Zoom: Jon Anders Halvorsen, Ellen Bjørge, Kjersti Danielsen,
Mona Stensrud (deler av møtet) og Gro Kofstad (deler av møtet)

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent
2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte
Referat fra styremøte 11.02.22 ble gjennomgått og godkjent med
kommentar til pkt 10: Petter Gjersvik blir sittende i styret for NDA
ytterligere 1 år
3. Generalforsamling 2022:
Møteleder: Usha Hartgill
Referent: Linn Landrø
Tellekorps: Rita Ladstein og Thor Henry Andersen
Styrets årsmelding: Katarina Stangeland
Regnskapet: Katarina Stangeland
-Regnskapet er ikke ferdig revidert, og Styret må be om fullmakt
fra medlemmene til å godkjenne regnskapet for 2021 i etterkant,
forutsatt det ikke tilkommer store endringer

Kurskomiteen: Ingeborg Bachmann
UEMS: Ingeborg Bachmann
Forskningkomiteen: Jose Alfonso
Spesialistkomiteen: Eidi Christensen
EADV: Petter Gjersvik
Prisutdeling: Abbvie og Galderma
4. NFDV stipend tildeles:
Jon Vegard Rørvik

EADV Milano

15 000

Stavanger

Katarina Zak
Stangeland

EADV leadership
kurs

10 000

Aleris
Stavanger

Elisabeth Schrumpf

HS-forskning,
cellekultur og
reagenser

30 000

OUS

Eirik Kattem

EADV Milano

15 000

St. Olav

Karianne Haga
Brandtzæg

EADV Milano

15 000

OUS/UiO

Karianne Haga
Brandtzæg

Gorlinprosjekt;
kamera

30 000

OUS/UiO

Ellen Heilmann
Modalsli

Dermatoskopikurs

Bruke
tidligere
stipend

St. Olav

5. Årsmøte 2023: Oslo, Clarion Hotell Bjørvika 20.-21.april 2023
Møtet arrangeres uten sponsorer
Kursprogram: Katarina sender mail til Alexander Stefou

Videre planlegging av Årsmøtet settes opp på sakslisten til Styremøte
juni-22
6. Etterutdanning:
I utvalget: Eidi Christensen, Gunn Marit Lynghaug, Ellen Bjørge, Linn
Landrø
Mandat: utarbeide forslag til etterutdanning for hudleger som sikrer
faglig kvalitet
Initiert 2019, men på grunn av pandemien, har utvalget vært inaktivt.
Legeforeningen sendte ut en påminnelse i februar 2022
Ellen sender papirene fra Legeforeningen
Linn kaller inn til møte
7. Behandlingsanbefalinger atopisk dermatitt, oppdatering
Katarina er blitt kontaktet av legemiddelfirmaer som henvender seg pga
at nye legemidler ikke er omtalt i NFDVs anbefalinger
Myndighetene baserer seg delvis på NFDVs anbefalinger i beslutninger
om legemiddelgodkjenning og medikamentvalg
Anbefalingene er laget på dugnad som faglig veiledning som skal være til
hjelp for NFDVs medlemmer, og det vil være ressurskrevende å
fortløpende holde anbefalingene oppdatert mhp nye medikamenter.
Styret foreslår at det spesifiseres i innledningen på anbefalingene at de
er faglig veiledning rettet mot NFDVs medlemmer, og ikke formelle
nasjonale retningslinjer. 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 LIS-anbudet for valg av medikament.
Tas opp på Generalforsamlingen
8. Alopeciforeningen

Katarina har blitt kontaktet av leder for Alopeciforeningen om ordlyden
for vilkår for å få innvilget refusjon av parykk
Katarina innhenter mer informasjon og saken settes opp på sakslisten for
styremøtet i juni-22.
9. Tilbakemelding fra konsensusmøte UV-stråling.
Solrådene er oppdatert og det er laget en ny brosjyre for Følg med på
hudforandringene
Katarina sender ut informasjon til medlemmene om dette og hvor
informasjonsbrosjyrene kan bestilles
Katarina har mer informasjon om dette til styremøtet i juni-22.
10.Hudkreftuken
Mona Stensrud fra Kreftforeningen deltar via Zoom på denne delen av
møtet.
Hun informerer om at Kreftforeningen ønsker å ha en Hudkreftuke i
stedet for Hudsjekkdag. Hudkreftuken blir lagt fast til siste uke i mai.
Hudkreftuken vil da kunne omforene flere aktører enn kun
Kreftforeningen.
Som tidligere, ønskes det en pressemelding fra NFDV, Kreftforeningen,
Melanomforeningen og DSA.
Det jobbes med hva skal årets vinkling skal være, og Mona sender mail til
styret ved Katarina med forslag.
Kampanje: Solsmart
11.Sponsorer nettside
Gro Koftstad, NFDVs regnskapsfører deltar via Zoom på denne delen av
møtet.

Det er i dag 8 sponsorer til NFDVs hjemmeside som rullerer med å ha sin
logo vist på siden, da det kan vises max 4 logoer. NFDV får 22 000 NKr/år
per sponsor
Midlene brukes til stipend
På grunn av kompliserte prosesser hos legemiddelfirmaene, kreves det
mye arbeid å få overført sponsormidlene.
Styret vil se på om det er et alternativ å redusere antall sponsorer til 4,
øke summen til 35 000 NKr/år og å inngå 2-årsavtaler.
12.Annet

