
 
 
 
 
 

 

 

Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og 
venerologi for perioden 1.3. 2015 - 28.2. 2016    
 
Norsk forening for dermatolog og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske 
legeforening. Foreningen har per 1.1. 2016 276 ordinære og 13 assosierte medlemmer.  Av 233 
yrkesaktive medlemmer under 70 år er 164 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer, 
hvorav 75 er privatpraktiserende.   
 
Andelen kvinnelige medlemmer er økende. Kvinner utgjør nå 52% av alle medlemmer.   
 
Styret har mottatt opplysninger om at følgende medlem har gått bort det siste året: 
 
Per Karstein Hilleren 
  
Styret har i perioden 1.3.-31.8. 2015 bestått av:  
 

Leder:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Marit Saunes 
Kasserer: Xiaotong Li 
Sekretær: Ellen Pritzier 
Styremedlem: Malte Hübner 
1. vara:  Jan C. Sitek 
2. vara:  Ragnhild Telnes 

  
Styret har fra 1.9. 2015 bestått av: 
 

Leder:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Marit Saunes 
Kasserer: Xiaotong Li 
Sekretær: Jan C. Sitek 
Styremedlem: Ellen Pritzier  
1. vara:  Kjersti Danielsen 
2. vara:  Ragnhild Telnes 

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Regnskapet revideres av revisjonsfirmaet 
PKF Revisjon AS. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer er uendret: kr 10.000 til leder, kr 5.000 til sekretær og kr 
5.000 til kasserer. I tillegg får alle styremedlemmer et møtehonorar på kr 1.500 per styremøte, de 
som er i privatpraksis ytterligere kr 1.500. 
 
 

Møteaktivitet 
 
Styret har hatt seks møter; fire i Oslo, ett i Trondheim og ett i Tromsø. 
 
Årsmøtekurs, årsmøte og generalforsamling ble holdt 23.-25.4. 2015 i Tromsø og på 



Hurtigruteskipet MS Midnatsol med Hudavdelingen i Tromsø som lokal arrangør.   
 
Årets høstsymposium var i anledning foreningens 100-årsjubileum viet fagets fortid og fremtid og 
ble holdt på Ullevål Thon Hotel 5.-6.11. 2015. Deltakelsen var langt høyere enn ved tidligere 
høstmøter, og regnskapet gikk i overskudd.  
 
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde et fellesmøte i Legenes hus 4.12. 
2015, der også leder i spesialitetskomiteen deltok. 
 
Årets forskningsseminar på Gardermoen ble holdt 14.1. 2016 med interne og eksterne 
foredragsholdere. Styret dekker alle reiseutgifter for deltakerne.  
 
Leder har representert foreningen på følgende møter: 
 

 Seminar om spesialistutdanningen, Soria Moria 6.5. 2015 

 Nordiske ledermøter, Kastrup 18.5. 2015 og 8.10. 2015 

 40-årsjubileet til Hudavdelingen i Tromsø 23.10. 2015 

 Seminar for fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteer, Gardermoen 18.11. 2015 

 Lederseminar i Legeforeningen, Oslo 20.-21.1. 2016 

 LIS-seminar om biologiske legemidler, Trondheim 27.-28. 1. 2016 

 Møter i spesialistgruppen i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), Oslo  
 
Petter Gjersvik og Marit Saunes representerte NFDV på generalforsamlingen til International 
League of Dermatological Societies (ILDS) i Vancouver, Canada 11.6. 2015. 
 
Marit Saunes representerte NFDV på årsmøtet i Svensk förening i dermatologi och venereologi i 
Skövde i mai 2015. 
 
NFDV har vært formell medarrangør av kurs i neglekirurgi i Moss 29.-30.5. 2015 og av studietur til 
Teheran, Iran i september 2015. 
 
Styret har støttet medlemmer som tilhører PSL økonomisk ved å dekke leie av møterom forut for 
årsmøtet i Tromsø.   
 
 

Viktige saker 
 
Styret har dette året prioritert disse sakene: 
 

 NFDVs 100-årsjubileum 

 Faste utdanningsstillinger 

 Nordisk samarbeid og kongress 
 

NFDVs 100 årsjubileum 
 
NFDV ble stiftet i 1915. I anledning 100-årsjubileet var årets høstmøte viet norsk dermatologi i 
fortid og fremtid. Styret takker jubileumshøstmøtekomiteen med Tor Langeland i spissen for et 
flott program. Antall deltakere oversteg alle forventinger og nådde til slutt rundt 170 deltakere. 
Regnskapet gikk i et lite overskudd. 
 
Jubileet ble også markert med en jubileumsmiddag i Gamle Loge med svært god deltakelse. 
Deltakeravgiften var subsidiert av foreningen, særlig for yngre medlemmer. Generalsekretær Geir 
Riise hilste fra Legeforeningen og Sirkku Peltonen, leder for vår finske søsterforening, hilste fra de 
andre nordiske landene. Takk til Inger Hanstad og andre for en flott og verdig markering av 100-
årsjubileet! 



 
Faste utdanningsstillinger 
 
Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har inngått avtale om at alle 
utdanningsstillinger på sykehus utlyst etter 1.7. 2015 skal være faste. Dette innebærer at når en 
LIS-lege i en slik stilling blir godkjent spesialist, kan vedkommende fortsette i stillingen med høyere 
grunnlønn, bedre rettigheter og ny tittel (legespesialist). Styret mener at dette i løpet av få år vil 
føre til en opphopning av spesialister på universitetssykehusene, svakere rekruttering til 
avtalepraksis utenfor universitetsbyene og gradvis reduksjon av utdanningskapasiteten.  
 
NFDVs leder har vært i flere møter om saken, bl.a. med Marit Hermansen, ny president i  i 
Legeforeningen, Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, og representanter for Spekter, der 
også Jan Sitek deltok. Legeforeningen har innkalt representanter fra YLF, Overlegeforeningen, PSL 
og NFDV til et halvdagsseminar 17.3.2016. Nærmere orientering vil bli gitt på generalforsamlingen 
29.4. 
 
Nordisk samarbeid og kongress 
 
Foreningen har vært representert på alle styremøter i Nordic Dermatology Association (NDA) i 
perioden, og leder har deltatt på to fellesmøter med lederne i de andre nordiske foreningene.  
 
Kristin Ryggen, som kongresspresident, og styret har fungert som kongresskomite for 33rd Nordic 
Congress of Dermatology and Venereology, som holdes 27.-29.4. 2016 i Trondheim. Planleggingen 
av kongressen er i skrivende stund i rute. 
 
NDA skal gå over fra å ha individuelt medlemskap til å være en foreningen med de fem nasjonale 
foreningene i de nordiske landene som medlemmer  (under forutsetning av at dette vedtas på 
NDAs generalforsamling i Trondheim). Styret er bedt om å stille tre medlemmer til NDAs styre for 
perioden 2016-19. I samråd med leder i NFDVs valgkomite har styret utpekt Jan Sitek, Katarina 
Stangeland og Petter Gjersvik. I tillegg vil Kristin Ryggen møte i egenskap av avgått 
kongresspresident. 
 
Eide Christensen er norsk medlem i NDAs utdanningskomite, hvis oppgave er å få i stand flere 
nordiske kurs.  
 
Nordisk kurs i hudkirurgi er i København er nå vel etablert og vil bli gjentatt med jevne mellomrom. 
Styret har til nå dekket halve kursavgiften for disse kursene for norske deltakere og har sammen 
med spesialitetskomiteen sørget for å få kurset godkjent som tellende i norsk spesialistutdanning.  
Nordisk kurs i dermatoskopi er planlagt avholdt i primo april i Gøteborg, og kurset er søkt godkjent 
som tellende i norsk spesialistutdanning. 
 
Høringsuttalelser og andre tiltak 
 
Styret har avgitt høringsuttalelser til Legeforeningen i følgende saker: 

 Veileder for henvisning til spesialisthelsetjenesten 

 Obligatorisk etterutdanning for legespesialister 

Styret har støttet prosjektet Euromelanoma i Norge økonomisk og praktisk. Styret har utpekt Jon 
Langeland som norsk koordinator. 
 
Styret har innstilt Turid Thune til å representere spesialiteten hud- og veneriske sykdommer i en 
arbeidsgruppe som Folkehelseinstituttet har nedsatt for å vurdere HPV-vaksine hos gutter. 
 
Styret har oppnevnt en arbeidsgruppe med Anders Todal som leder som skal samarbeide med 
Norsk Pasientregister i prosjektet Klinisk relevant tilbakemelding. 



 
Helsedirektoratet sender ikke lenger diplom ved godkjent spesialitet. Styret har derfor vedtatt å 
lage diplomer med en passende tekst når medlemmer blir godkjent som spesialist i hud- og 
veneriske sykdommer. Tre slike diplomer er sendt ut i løpet av perioden. Styret tar gjerne i mot 
flere anmodninger om et slikt diplom. 
 
 

Stipender og priser 
 
På årsmøtet på MS Midnatsol i april 2015 ble Novartis-stipend for formidling av dermatologisk 

kunnskap og forskning tildelt: 

 Ingrid Snekvik (kr 40.000). 

 Flora Balieva (kr 10.000) 

 Thomas Schopf (kr 10.000)  

NFDV-stipend (fra annonsemidler) for forskning og fagutvikling ble tildelt:  

 Gisli Ingvarsson (kr 15.000) 

 Ellen Modalsli (kr 15.000) 

 Ellen Bjørge (kr 15.000) 

 Adele Olasz (kr 10.000) 

 Irene Johnsrud (kr 7.000) 
 
Pris for beste forskningsartikler i 2014: 
 

 Florence Dalgard (kr 30.000) (sponset av Pfizer)   

 Patty Mantaka og Eva Tønsberg (kr 12.500 hver) (sponset av Galderma) 
 
Prisen for beste faglige innlegg på årsmøtet, til sammen kr. 4.000, ble delt mellom: 

 Christian Dotterud 

 Guro Bjørnevaagen 

På høstmøtet i november 2015 ble Novartis’ formidlingsstipend tildelt:  
 

 Marit Løset (kr 25.000) 

 Brita Pukstad (kr 20.000) 

 Eva M. Rehbinder (kr 15.000) 
 
Utbetaling av stipender og priser er avhengig av at beløpene blir overført til NFDVs konto fra de 
aktuelle legemiddelfirmaene. NFDV er pålagt å innberette alle stipender og priser til 
skattemyndighetene. Priser over kr 4.000 trekkes for forskuddsskatt. 
 
Styret har foreløpig ikke utlyst stipender basert på inntekter fra NFDVs nettannonser. 
 
Stipender finansiert av Novartis for støtte til formidling, forskning og fagutvikling er utlyst. 
Tildelingen vil bli annonsert på NFDVs generalforsamling 29.4. Priser for beste forskningsartikler i 
2015, sponset av legemiddelfirmaene Pfizer og Galderma, er utlyst og vil bli utdelt på NFDVs 
generalforsamling 29.4.  
 
 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
Petter Gjersvik, leder 


