
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

 

Tid: 30/9 12.00-15.30 

Sted: Legenes hus ,Oslo 

Innkalt: Linn Landrø, Jon Anders Halvorsen, Katarina Zak Stangeland 

Ingeborg Bachmann, Ellen Bjørge 

Forfall: Linn Landrø 

 

 

Referat: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Godkjent uten kommentar 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 17/6 

Godkjent uten kommentar 

3. Høstmøte 3-4/11  

Katarina bestiller hotellrom til styremedlemmene onsdag-torsdag, ellers 

påmelding individuelt til selve møtet. Styremøte torsdag 3/11 kl. 9-11:30. 

Utstillere/firma kan melde på to representanter til middagen torsdag kveld. 

Kongressbyrået er i rute. Tema for kurset er pediatrisk dermatologi. 

4. Sanofi stipend og komiteen 

Tor Langeland ønsker å gå ut av komiteen etter mange år. Avventer utnevnelse 

av nytt medlem. 

5. AAD scholarship  

Dag Næs Løchen og Olaf Antonsen fikk stipendene og er påmeldt. 

6. Etterutdanning 

Saken utsettes til neste møte. 



NDA spesialistregler; Sverige har endret sine regler for spesialistutdannelse, 

både når det gjelder overgang fra andre spesialiteter (blir spesialist i 

hudsykdommer etter 1-2 år), og at kravene for utdanningen ikke lenger er 

nasjonale og nedfelt. Styret i NFDV sender forespørsel til Dnlf om dette 

gjelder generelt for svensk spesialistutdanning, eller om regelendringen kun 

gjelder hudsykdommer. NFDV vurderer også å sende bekymringsbrev til HDir 

med spørsmål om svensk spesialitet skal kunne overføres til Norge.  

7. Metodebok – Anders Havig, Sunnsoft publishing 

Styret har fått forespørsel om å lage metodebok, samme firma som har 

Felleskatalogen, «my medical books»/metodebok.no som er en app som skal 

brukes av alle RHFene. Ønske om nasjonale prosedyrer. Mange foreninger som 

er med på metodebok.no. Enkelt verktøy for å redigere metodebøker. 

Tilgjengelig på nettside og app. Styret tar orienteringen til etterretning, og vil 

utrede om det er interesse blant medlemmene for slik metodebok, og hvem som 

evt. kunne tenke seg å utgjøre redaksjon. 

8. Årsmøte 2023 og 2024 Anita Dynge kommer 13.30 

Clarion Hotel Oslo 19.-21. april. Info til medlemmene før jul, påmelding åpen 

fra ca. 15/1-23. Faglig og sosialt program må være klart innen dette. Early bird 

inntil 15/2, øker etter det. Abstrakt-frist 28/2. Diskusjon om nivå på kursavgift, 

kursavgiften er inntektskilde til NFDV som brukes til stipend etc. Styret har 

tidligere vedtatt å redusere kursavgiften på grunn av tilbakemeldinger om at 

møtet oppleves som dyrt for medlemmene. Generalforsamling torsdag 

ettermiddag. Styret ber om utkast til budsjett med lavere kursavgift. 

2024: Tromsø 18.-20. april, Radisson Blu Hotel førstevalg på grunn av pris, 

men ikke endelig besluttet. 

2025: Helsinki (NDS 6.-9 mai) 

9. Apriil fagblad, Charlotte Hatlevold kl 14 

Informasjon om muligheten for å opprette et fagblad. Media, fagblad, design. 

Hjelp til publisering. Nettsted helse360 som viser hvordan foreningenes 



kommunikasjonsoppgaver kan løses. Jobber også med møter, f.eks. høstmøtet 

til indremedsinerne, kan også arrangere kongresser. Kontakt med 

industri/utstillere. Må evt. sette sammen en redaksjon som innhenter innhold og 

gir innspill på mulige og relevante annonsører. Apriil vil kunne tilby design og 

utarbeidelse av mal etc. Ikke fått konkret oversikt over evt. kostnad, men en 

mulig modell er at NFDV må dekke trykk og distribusjon. Apriil vil komme 

med et konkret tilbud til foreningen. Styret tar saken til etterretning. 

 

10. Tilbakemelding Mohs kirurgi 

Utsettes til neste møte. 

11.  NDA Scientific comitee 

Norge er bedt om å stille med to personer til scientific comitee til utarbeidelse 

av program til Nordisk kongress i Helsinki i 2025. Styret foreslår Øystein 

Grimstad og Usha Hartgill. Katarina sender forespørsel til dem. 

Møteaktivitet fremover /sammensetning styret 

Ellen Bjørge går ut av styret etter Høstmøtet, vara Kristian Enerstvedt rykker 

opp til fast medlem. Styremøter første del av 2023: 10/2 kl. 10:30, 19/4 kl. 

16:00, 16/6 kl. 10:30 

12. Eventuelt 

E-post fra Theis Huldt-Nystrøm med søknad om tilskudd til møte om 

grensestrålebehandling. Arrangerte sist et slikt møte for 4 år siden. Vedtak: Det 

bevilges 25-30 000 til møte i henhold til søknad. 

Norsk Melanomgruppe: Ingrid Rocher går ut, Kristin Hortemo foreslås som 

nytt medlem fra Helse Sør-Øst HF.  

Annonsene på nettsiden: Fire annonsører som betaler 35 000 + moms. Ikke 

flere annonser i år. 

 

 

 


