
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

 

Tid: 17.06.22 kl 10.30-15.00 

Sted:Legenes hus ,Oslo 

Til stede: Linn Landrø, Jon Anders Halvorsen, Katarina Zak Stangeland 

(Ingeborg Bachmann meldt fravær,  

Ellen Bjørge, meldt fravær, men tilstede for diskusjon kl12.30-13.30) 

    

 

Sakliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

- Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 19.04.22 

- Referat fra styremøte 19.04.22 ble gjennomgått og godkjent. 

3. Behandlingsanbefalinger atopisk dermatitt, oppdatering mandat 

-Arbeidsgruppen for behandlingsanbefalinger for AD er forespurt om å 

oppdatere, og har svart ja. Teresa Berents er fungerende leder for arbeidet. 

Det er kommet henvendelse om at gruppen bør utvides med representanter 

fra flere avdelinger, og alle universitetsavdelingene har fått forespørsel om å 

ha en deltager i gruppen.  

Styret har foreslått ved forrige styremøte at dokumentet 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. Imidlertid hvis det gjøres årlig oppdatering, kan dette vurderes 

på nytt. Arbeidsgruppen for psoriasis har medikamentnavn, dokumentet 

oppdateres årlig. 

4. Etterutdanning 



Linn kaller inn til møte ila høsten 

5. Nordiske kurs og godkjennelse 

Nordiske kurs ikke godkjent i LIS utdanningen av Legeforeningen 

Katarina sender mail til Legeforeningen med forespørsel om nordiske kurs 

likestilles med norske kurs.  Dette spesielt med tanke på at det per tid ikke 

finnes norske dermatologiske kurs i  dermatoskopi og dermatokirurgi 

6. Regnskap, tilbakemelding om sponsorer av nettside 

Regnskapet er godkjent 

Planen er i løpet av høsten ta kontakt med sponsorer mhp å ha 4 sponsorer i 

2023. Jon Anders har skrevet mail til Legeforeningen om hvilket format de 

vil ha annonsene i. 

Avventer tilbakemelding fra Legeforeningen om hvordan det tilrettelegges 

for 4 sponsorer.  

Legeforeningen har sendt ut mail om at det finnes et regnskapstilbud 

(regnskapsføring og revisjon) via Legeforeningen. 

Styret finner dagens ordning velfungerende og god, og kontinuerer med 

denne.  

7. Høstmøtet og Pre-symposiet 

Det er kommet inn tilbud fra flere firmaer. Etter diskusjon, sendes tilbud til 

Perrigo, forutsetning er at de kan stille med foredragsholder som møter 

fysisk. 

Hvis ikke forutsetningen kan oppfylles, sendes til tilbudet til Sanofi. 

8. Retningslinjer keratinocyttkarsinom- tilbakemelding 

Det er kommet brev fra Helsedirektoratet med svar at å starte arbeid med 

nasjonale retningslinjer for keratinocyttkarsinom ikke er aktuelt i år. Styret 

vil sende ny forespørsel neste år, da gjerne koordinert med Plastikkir. 

forening 

9. Selvbetjent lysbehandling 



Henvendelse fra DSA ved Kristine Wikan der det gjøres oppmerksom på at 

DSA har blitt gjort kjent med at pasientene betjener 

lysbehandlingskabinettet selv enkelte steder.  

Det vises til strålevernforskriften §47 og §48: 

       § 47 bokstav i, står det at en lege, tannlege, fysioterapeut eller kiropraktor 

må være medisinsk faglig ansvarlig for behandlingen.  

       § 48 bokstav g står det at helsepersonell må betjene strålekilder som er 

«sterke ikke-ioniserende kilder». 

       Katarina sender ut mail til medlemmene med påminnelse om reglementet 

10. Alopeci-foreningen mail fra Oda 

Alopeciforeningen ønsker en uttalelse fra NFDV i forbindelse med at de 

skal henvende seg til NAV for å be om at reglementet for å søke/få parykk 

forenkles 

 -Styret i NFDV er enige i at dersom en hudlege har diagnostisert Alopecia 

areata/totalis/universalis eller arr-dannede hårtap så vil det oppfylle kravene 

om varighet og punktet om krav om varighet 2-3 år kan fjernes. 

        -Ved mistanke om kontaktallergi så bør det utføres allergologisk utredning, 

inkl epikutantest. Kontaktallergi kan ikke diagnostiseres av parykkspesialist 

eller fastlege. Styret i NFDV mener derfor dette punktet må bestå uendret. 

        -Styret i NFDV ser ikke noe behov for at en hudlege må uttale seg om 

hodefasongen er avvikende. En parykkspesialist har sannsynlig mer kunnskap 

om ulike størrelser og løsninger. 

       Det utformes et svarbrev til Alopeci-foreningen, og i tillegg sender Katarina 

ut en mail til alle medlemmene med info om dagens reglement, da det kan ta 

lang tid å få endret dagens reglement.  

11. AAD Annual Meeting Registration Scholarship 

AAD gir stipend som dekker kongressavgiften til AAD 2023 

til 2 dermatologer fra NFDV. Katarina sender ut mail til alle 

medlemmene om muligheten til å søke på dette.  



Dersom mange likestilte, blir det loddtrekning 

12. Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gir 

mulighet for fagmedisinske foreningen om å søke midler, inntil 30 000 kr, 

til kvalitetsforbedringsarbeid i sin underforening 

Katarina sender ut mail til alle medlemmene med ønske om innspill til 

kvalitetsforbedringsarbeid NFDV kan søke midler for.  

13. Årsmøte 2023 

Hotellet er booket og arbeidet med programmet er i rute.  

14. Møteaktivitet fremover 

Fredag 30.09 kl 12.00-16.00 

Torsdag 03.11 kl 09.00-12.00 

Torsdag 01.12 kl 14.00-18.00 

Fredag 02.12 kl 10.00-15.00 med avdelingslederne   

15. Eventuelt 

- Mail fra Anders Kvale Havig, daglig leder Sunnsoft Publishing om det 

er interesser for å lege en Nasjonal veileder i dermatologi. Han inviteres 

til møtet i september for å legge frem mer detaljert hva dette innebærer.  

- Mail fra medlem om Mohs´kirurgi blir tilgjengelig for pasienter i alle 

helseregioner. NFDV utarbeider et brev til de medisinske direktørene i 

helseforetakene. 

- Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst. Høring 

 

 

 

 


