
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) 

Fredag 10. september 2021 kl. 10.30-15.00 

 

Sted:  Møterom Adamius, Christiania torv 5 -Legenes hus  

Til stede:  Katarina Stangeland, Ingeborg Bachmann, Linn Landrø, Ellen Bjørge, Jon 

Anders Halvorsen, Gro Kofstad (kl 13.00-13.30) 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent med tillegg av ytterligere noen 

saker som var kommet inn etter sakslisten ble sendt ut. 

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 04.06.21.  

Referat fra styremøte 04.06.21 ble gjennomgått og godkjent med følgende 

kommentarer: 

Pkt 12 IDLS ønsker ikke økonomisk bidrag nå, men det kan bli aktuelt senere 

Norsk dermatologi mot 2000: Jon Anders legger ut forespørsel om noen har 

dokumentet på facebookgruppen for dermatologene. 

Pkt 13 Novartis er positive til å gi stipend, men grunnet kort frist til Høstmøtet, 

utsettes det til neste år. 

3. Konstituering 

Leder: Katarina Zak Stangeland 

Nestleder: Ingeborg Bachmann 

Kasserer: Jon Anders Halvorsen 

Styremedlem: Ellen Marie Bjørge 

Sekretær: Linn Landrø 

      1.vara: Kjersti Danielsen 

      2.vara: Kristian Enerstvedt 

            Vara kalles inn dersom et medlem ikke kan stille 

4. Fordeling av arbeidsoppgaver/ mail policy 

Alle må sjekke mail ofte og regelmessig 

Når referat fra styremøtene er godkjent, sender sekretær referatet direkte til Gro 

Kofstad og Flora Balieva. 

Adresse for mottaker av reiseregningene må endres. Jon Anders ordner dette 



5. NMSC behandlingsanbefalinger 

Det er kommet henvendelse fra medlemmer med ønske om at det utarbeides 

anbefalinger for NMSC. 

Styret er kjent med at Helsedirektoratet ønsker å utarbeide Handlingsprogram 

(nasjonale retningslinjer) for NMSC, men at dette er satt på vent grunnet situasjonen 

med covid-19 

Styret vil følge opp og bidra i den nasjonale prosessen hvis aktuelt. 

6. Faglandsråd  

Katarina informerer  

Ingeborg velges til ny vara 

7. Veileder for prioritering av dose 3. covid-19 vaksine 

Det ble 10.09.21 kl 14.00 avholdt tverrfaglig møte med revmatologi, infeksjons -og 

gastromedisin, nevrologi og leger med kompetanse på vaksine (ca 20 deltagere) 

Ingeborg deltok for NFDV 

Hvert fagmiljø lager en liste over aktuelle medikamenter 

Det gis tilbakemelding til FHI om at det ikke er gjennomførbart at 

spesialisthelsetjenesten skal identifisere pasientene 

Pasientene  må ta kontakt med kommunen for vaksine 

8. Off label håndtering 

Bakgrunn: Endringer i blåreseptordningen og bortfall av bidragsordningen (også kalt 5.22-regelen) fra 

01.01.2018 har medført uklarheter om finansieringsansvaret for legemiddelbehandling som startes opp i 

spesialisthelsetjenesten, der HELFO har avslått søknader om individuell stønad på grunn av manglende 

effektdokumentasjon. Uklarhetene gjelder i hovedsak finansiering av pasientadministrerte legemidler, 

som innenfor godkjent indikasjon forskrives på blå resept, men som ikke dekkes av folketrygden når de 

blir brukt utenom godkjent indikasjon (off label). Disse legemidlene skal finansieres av helseforetakene. 

Det samme gjelder legemidler uten markedsføringstillatelse (off license/uregistrerte), når behandlingen 

startes i spesialisthelsetjenesten, og ikke dekkes av folketrygden. 

St Olavs Hospital har utarbeidet en prosedyre for dette  

Haukeland Universitetssykehus er prosess med dette 

Status for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er ukjent.  

Status for Oslo universitetssykehus (OUS) er ukjent.  

Katarina tar kontakt for å høre hvor UNN og OUS er i prosessen 

Oppfordres til å starte prosess med Fagdirektør hvis den ikke er kommet i gang.  

Katarina sender svar til medlem som har sendt henvendelse om denne 

problemstillingen 



9. Regnskapsførers time. Gro Kofstad deltok på møtet kl. 13:00-13.30 

Informerte om regnskapet. Positiv balanse 

Gro ønsker tilbakemelding når reisestipend er brukt. Katarina sender en mail til alle 

medlemmene 

Settes også inn informasjon om dette i mailen stipendmottaker får når stipend tildeles 

10. Spring symposium EADV  

Kommet mail med forespørsel om Norge vil arrangere Spring symposium i 2024. 

Diskuteres i styret, og konkluderes med at det dessverre ikke finnes ressurser og 

kapasitet 

Katarina sender svarmail. 

11. EuroGuiDerm  

Kommet mail om at det skal utarbeides guidelines for lichen sclerosus. Forespørsel om 

det finnes kandidater som kan bidra i arbeidet fra Norge 

Katarina sender forespørsel til aktuelle kandidater.  

12. ILDS survey  

Styret besvarer undersøkelsen 

13. Høstmøte 2021 

Tema: Kroniske systemiske immunopatier -med fokus på hud 

Konseptgodkjenning og sponsorer er i orden 

Påmelding legges snart ut 

14. Sanofi -og Abbviestipend 

Det er lyst ut Sanofi -og Abbviestipend som skal deles ut på Høstmøte 

Kat sender ut påminnelse til alle medlemmene 

Styret diskuterer komite, og Katarina sender forespørsel til de aktuelle 

15. Kloke valg 

Kvalitetsutvalget har utarbeidet et forslag som Katarina har sendt ut til avdelingsledere 

med frist medio oktober for tilbakemelding. 

Når godkjent, distribueres det til alle medlemmene 

16. Møte med avdelingsledere 03.12.2021, kl 10.00-15.00 

Katarina sender ut invitasjon 

17. Forskningsseminar 2022: 13.01.21 

18. Årsmøte 2022 erstattes av Nordisk Kongress i København 19.04-22.04.22. 

Generalforsamling for NFDV vil bli avholdt under kongressen 

19. Møteplan for styret 2021/2022: 



04.11.21: Styremøte kl 09.00-13.00, Meet, Ullevål 

02.12.21: Styremøte kl 14.00-18.00, Legens hus 

03.12.21: Styret møte med avdelingsledere kl 10.00-15.00, Legenes hus 

11.02.21: Styremøte kl 10.30-15.00, Legenes hus 

19.04-22.04: Styremøte, København 

17.06.22: Styremøte kl 10.30-15.00, Legenes hus 

20. Eventuelt  

UEMS representant: Inger Marie Skoie godkjent av UEMS som ny representant fra 

Norge. 

 


