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Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for 
perioden 01.03.2021 - 28.02.2022     
 
Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den 
norske legeforening.  
Foreningen har per 01.01.2021, 319 ordinære medlemmer, hvorav 258 er yrkesaktive.  
I tillegg kommer 24 assosierte medlemmer, som er leger.  
Av 258 yrkesaktive medlemmer er 205 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer 
hvorav 68 er registrert som privatpraktiserende i sin hovedstilling.   
Av alle ordinære medlemmer utgjør kvinner 53.3 % og leger i spesialisering (LIS) 66%.   
 
 
Styret har ikke fått noen melding om noen medlemmer som har gått bort i perioden. 
 
Styret har i perioden 1/3-2021-1/9-2021 bestått av: 
 

Leder:  Katarina Zak Stangeland, Stavanger 
Nestleder: Ingeborg Bachmann, Bergen 
Sekretær: Linn Landrø, Oslo 
Kasserer: Thor Henry Andersen Ålesund 
Styremedlem: Ellen Bjørge, Trondheim 
1. vara:  Kjersti Danielsen, Tromsø 
2. vara:  --- 
 
og fra 1/9-2021 
 
Leder:  Katarina Zak Stangeland, Stavanger 
Nestleder: Ingeborg Bachmann, Bergen 
Sekretær: Linn Landrø, Oslo 
Kasserer: Jon Anders Halvorsen, Oslo 
Styremedlem: Ellen Bjørge, Trondheim 
1. vara:  Kjersti Danielsen, Tromsø 
2. vara:  Kristian Enerstvedt, Haugesund 
 

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Revisor er Sven Arne Rauan i 
revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer har vært: kr. 30.000 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 uten driftstilskudd ytterligere kr 1.500. Etter 
styrevedtak 29.1.2018 gis samme møtegodtgjørelse nå også for eksterne møter.  
 
 



Møteaktivitet 
 
Styret har i perioden hatt 6 styremøter, hvorav halvparten har vært over Zoom pga. høy 
smitterisiko for Covid-19. 
Vårmøtet med årsmøtekurs og generalforsamling, som opprinnelig var planlagt i Oslo, måtte 
omgjøres til et webinar pga. Covid-19. 
Årsmøtekurset ble et heldagsprogram med blant annet presentasjoner fra  

• Jo Lambert: Rational use of biologics for Psoriasis 
• Thomas Schopf: Telemedisin før og etter korona  
• Eva Maria Rehbinder: Systemisk behandling av atopisk eksem. 

 
Generalforsamlingen og valg ble for første gang gjennomført på virtuell måte, og til tross 
for at vi begynner å bli vante til virtuelle løsninger så er det nok enighet at vanlige møte er 
bedre. 
 
Årets høstmøte i 4-5 nov. 2021 ble holdt på Meet Ullevål Thon i Oslo. Det deltok et stort 
antall medlemmer og mange firma hadde utstilling. Tilbakemeldingene var gode.  
Tema for møtet var; Kroniske systemiske immunopatier – med fokus på hud. 
I forkant til kurset var det et pre symposium i regi av Lilly med Dr. Jacob Thyssen 
(Bispebjerg Hospital, København) som presenterte baracitinibs (Olumiant) virkemekanisme. 
 
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene, leder for spesialistkomiteen og leder 
for Olafia hadde sitt årlige fellesmøte den 03.12.2021.  
Møtet ble gjennom i en hybrid løsning der noen møttes i Legenes hus, Oslo, og andre deltok 
over Zoom  
Av flere saker som ble diskutert nevnes systemisk behandling av AD hos barn, 
hårfjerningsbehandling til pasienter med kjønnsinkongruens, hvordan skal vi organisere LIS 
i gjennomstrømming på en best mulig, og effekten av Covid-19 pandemien på de ulike 
avdelingene.    
 
Det årlige forskningsseminaret ble gjennomført over Zoom den 13.01.2022 med god 
deltakelse og flott faglig program. 
 
Leder har i 2021 representert NFDV på følgende møter: 
 
-Kreftforeningen 9/2-2021 
-Konsensusmøte UV-stråling/hudkreft 2/3-2021 
-Faglandsrådet 20-21/4-2021 
-ILDS møte 3/6-2021 
-Nordic dermatology association styremøte 16/3, 19/4- 2021 
-Euromelanoma 8/11-2021 
-Ledermøte Legeforeningen 19/1-2022 
 
 
 
Styret har i perioden særlig arbeidet med disse sakene: 
 
 
Faglig virksomhet: 
 
Styret sitt arbeidet har slik som for mange andre, også i år, vært preget av Covid -19 
pandemien.   



Legeforeningen har under pandemien etterspurt ulike beredskapsdokument fra de ulike 
fagmedisinske foreningene. 
Styret har sammen med andre fagmedisinske foreninger utarbeidet prioriteringsliste 
vedrørende covid-19 vaksinasjon av pasienter på blant annet immundempende behandling. 
 
Videre har styret i perioden hatt tett samarbeide med kreftforeningen og melanomforeningen 
med planlegging av hudkreftdagen. Dagen ble gjennomført den 26/5-2021 i sosiale media, 
som webinar og digitale løsninger. 
Dagen har erstattet den tidligere Euromelanoma dagen og fra å tidligere være et tilbud om 
undersøkelse, er det mer fokus på opplysning, forebygging og egensjekk.  
For 2022 planlegges det en hel «hudkreftuke» der man ønsker fokus i media om hudkreft. 
Det er også ønske å skape oppmerksomhet via lokalmedia i stedet for landsdekkende media. 
Kreftforeningen sender ut pressemelding i god tid før selve dagen. Denne kan brukes av 
hudleger som uttaler seg i media. Vi håper medlemmene i foreningen bidrar lokalt for å 
markere dagen med f.eks. intervjuer etter ev forespørsler. 
 
Styret har i sitt samarbeid med Psoriasis og eksemforbundet (PEF) vært delaktige i utvikling 
av behandlingsråd og pasientinformasjon, særlig vedrørende håndhygiene, i forbindelse med 
koronapandemien. 
 
Styret har også vært representert i Faglandsrådet som skal koordinere det medisinsk faglige 
arbeidet i Legeforeningen. Rådet skal bidra til at foreningens faglige og helsepolitiske 
virksomhet bygger på oppdatert medisinsk kunnskap, og på størst mulig enighet om faglige 
prioriteringer. Faglandsrådet skal dessuten medvirke til at legeutdanningen er av høy 
kvalitet.  
Møtet i 2021 var digitalt, der leder Katarina Zak Stangeland representerte NFDV. 
Vara for perioden er Ingeborg Bachmann. 
 
Det har kommet henvendelser fra medlemmer med ønsker om at det utarbeides 
behandlingsanbefalinger for keratinocyttcancer,. Styret er kjent med at Helsedirektoratet 
ønsker å utarbeide Handlingsprogram (nasjonale retningslinjer) for keratinocyttcancer men 
at dette er satt på vent grunnet situasjonen med covid-19. 
Vi har videre vært i kontakt med plastikk kirurgisk forening og saken vil bli fulgt opp i 2022 
med henvendelse til Helsedirektoratet om videre mandat for å utarbeide av retningslinjer. 
 
Det foreligger faglige nasjonale retningslinjer for hårfjerningstiltak ved kjønnsinkongruens 
(«Kjønnsinkongruens», Helsedirektoratet, versjon 09. juni 2021). NFDV har ikke blitt bedt 
om å delta i gruppen som har utarbeidet disse retningslinjene på tross av at vårt fagmiljø 
inngår som en sentral aktør i gjennomføring av behandlingen. 
Dessverre opplever vi ofte at pasientene møter til vurderingssamtale med forventninger om 
hårfjerning på et nivå som faglig sett ikke kan innfris. 
Styret har utarbeidet et brev til Helsedirektoratet vedrørende manglende involvering av 
hudleger, og innholdet i de nasjonale faglige retningslinjene med anmodning om å endre 
disse. 

 
Styret vil også fortsette å prioritere årlige forskningsseminarer på Gardermoen for å bidra til 
nettverksbygning, idedugnad og samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge. 
 
Styret har gitt innspill i  

- Merverdiavgift loven 
- Henvendelse til HSØ vedr vaksinasjonsprioritering av leger i privat praksis 

 
 
Nordisk og Europeisk samarbeid 



 
Norske styremedlemmer i Nordic Dermatology Association (NDA) er for perioden 2019-
2022: Petter Gjersvik, Usha Hartgill og Katarina Zak Stangeland 
NFDV har vært representert på alle styremøtene i NDA i perioden.  
 
Styret har oppnevnt følgende medlemmer til styret i NDA  
Eidi Christensen er medlem av NDAs utdanningskomité.  
NDA har etablert en research commitee og  
Eva Maria Rehbinder og Evelina Buinauskaite som representanter fra Norge  
 
De Nordiske kurs i hudkirurgi (København), dermatoskopi (Gøteborg), virtuell 
dermatopatologi (Reykjavik) og dermatologisk laserbehandling (Bispebjerg) er etablert og 
forventes gjentatt, men kun dermatoskopikurset og dermatopatologikurset ble avholdt 
virtuelt. De andre ble utsatt grunnet Covid-19  
 
Vi har to medlemmer i EADV styre: 
Thrasyvoulos Tzellos og Petter Gjersvik.  
EADV er viktig for å styrke norsk dermatologi.  
Vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer om å melde seg inn.  
 
EADV tilbyr nettbaserte læringsprogrammer (e-læring, online learning services, webinars) 
som er gratis for EADV-medlemmer og det arrangerer kurs både for LIS-leger og ferdige 
spesialister i tillegg til kongresser på våren og høsten. Det er også viktig å beholde 
medlemstallet for å kunne ha to representanter videre i styret.  
 
 
Foreningssaker 
 
Ved generalforsamlingen 2021 ble følgende valgt:  
 
Ved generalforsamlingen ble følgende valgt for perioden 1. september 2021- 31. august 2023: 
 

Valg for perioden 1.9.2021-31.08.2023 
 

Leder av valgkomiteen Petter Gjersvik informerer om valgkomiteens innstilling: 
 
Styret:  
Katarina Z. Stangeland, Stavanger (leder) 
Ingeborg M. Bachmann, Bergen  
Linn Landrø, Oslo  
Ellen Bjørge, Trondheim  
Jon Anders Halvorsen, Oslo (ny) 
1. vara: Kjersti Danielsen, Tromsø 
2. vara: Kristian Enerstvedt, Haugesund (ny) 
 
Nettredaktør:  
Flora Balieva, Stavanger  
 
Forskningsutvalget:  
Mari Løset, Trondheim (ny) 
Marita Jenssen, Tromsø  
Jose H. Alfonso, Oslo (leder, ny) 
Gunnhild Sellevoll Hunskår, Bergen (ny) 
 



Kurskomiteen:  
Aleksandros Stefou, Halden (leder) 
Kristian Enerstvedt, Haugesund 
Siri Kratter Abrahamsen, Oslo 
Christian Dotterud, Trondheim 
Anne Marte Henriksen, Tromsø 
Hilde Olset, Bergen (ny) 
 
Kvalitetsutvalget:  
Ragnar Faye, Oslo (leder) 
Kristin Halvorsen Hortemo, Oslo 
Benedicte Koester Giertsen, Bergen (ny) 
 
Katarina informerer om at styret innstiller:  
Ingebjørg Larsen til valgkomiteen 
Inger Marie Skoie til UEMS 
 

UEMS: Øystein Grimstad fortsetter som representant,  
Vi takker Turid Thune for hennes innsats og hun erstattes av Inger Marie Skoie 

 
 
Økonomi:  
 
NFDVs økonomi er god.  
Til tross for at vi ikke avholdt webinar og ikke vanlig årsmøte i april, ble det et overskudd på 
høstmøtet i november, så er resultatet for 2021 ca. 280.000 i overskudd 
 
 
 
Stipender og priser 
 

 
Beste publikasjon av yngre hudlege:  
• Astrid H Lossius; Early transcriptional changes after UVB treatment in atopic dermatitis 

include inverse regulation of IL-36γ and IL-37, Lossius AH et al, Exp Dermatol 2021 
 

Beste forskningsartikkel: 
• Eva M Rehbinder;  Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant 

atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial; 
Skjerven HO et al, Lancet 2020  

 
NDFV stipend:  
• Barbara Gasior-Chrzan; Artikkel pga. publiseringskostnader 12000kr 
• Kristin Skullerud; Litteratur knyttet til spesifikk studie 5000 
• Katarina Zak Stangeland;EADV Lederutviklingsprogram 8000 
• Erik Mørk; Prognostiske markører for PDT-behandling av BCC 30000 kr 
• Siri Hansen Stabell; Notch signalising og inflammasjon ved hudsykdommen hidradenitis 

suppurativa 30000 
 

 
Sanofi Stipend 2021:  
 
• Cathrine Mohn; Atopisk dermatitt hos førskolebarn & ungdom i Norge – risikofaktorer, 



forekomst og komorbiditet - Studier fra nasjonalt reseptregister 
 
AbbVie Stipend 2021 

 
• Elisabeth Schrumpf stipendet for prosjektet “Unconventional T-cells in inflammato skin 

disease” 
 
 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
 
 
Katarina Zak Stangeland, leder 
 

 



NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

EIENDELER

OMLØPSMIDLER
Bankinnskudd
Fordring Gyro Conference
Forskuddsbetalte kostnader

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Skyldig trekk, offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

BALANSE PR. 31. DESEMBER

2021

1 321293,00
206 109,00

35 587,00

1 562 989,00

1 562 989,00

1 456 755,00

1 456 755,00

44 000,00
62234,00

106 234,00

1 562 989,00

sign

lngeborg Bachmann
Styremedlem

sign

Linn Landrø
Styremedlem

2020

1240 489,0A

1240 489,00

1240 489,00

1 114 877,00

1 114 877,00

25 000,00
100 612,00

125 612,00

1240 489,00

sign

Katarina Zak Stangeland
Styreleder

sign

Jon Anders Halvorsen
Styremeldem

Oslo,03.04.2022

sign

Ellen Marie Bjørge
Styremedlem



NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

DRI FTSINNTEKTER'OG DRI FTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenttilskudd DNL
Videreformidlede inntekter
Annonseinntekter
Andre inntekter
Overskudd kurs/møter

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Lønninger
Innber. pliktige priser
Stipender
Arbeidsgiveravgift
Møte- og reiseutgifter
Kurs/konferanser
Kontorkostnader, IT mv
Kontingenter, avgifter
Honorarer
Diverse utgifter

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER \

Renteinntekter
Rentekostnader

NETTO FINANSPOSTER

AnTTs RESULTAT

RESULTATREGNSKAP

2021

300 336,00
25 000,00

176 000,00
9 664,00

390 248,00

901 248,00

'124 300,00
43 900,00

110 400,00
23 715,00

1 16 391,00

22 929,00
39 100,00
69 844,00

8 s60,00

559 139,00

342 109,00

161,00
392,00

(231,00)

341 878,00

2020

359 217,00
85 000,00

154 000,00
70 600,00

668 817,00

124 300,00
25 000,00

212 399,00
20 917,00

192 218,00

2 899,00
72 847,00
67 000,00

717 580,00

(48 763,00)

349,00
410,00

(61,00)

(48 824,00)



NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

NOTER TIL REGNSKAPET 202'I

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet omfatter Norsk forening for dermatologi og venerologi, som er en
forening uten økonomisk vinning som formå|.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og i henhold til regnskapsstandarden
NRS(F)'lGod regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,'.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
er vurdert til pålydende beløp.

Foreningen er ikke ansett som skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skatteloven.

NOTE 2 - YTELSER TIL STYRE OG REVISOR

Lønninger 124 30O,OO
17 526,00Arbeidsgiveravgift

Sum lønnsrelaterte kostnader _ 141826,00 
.

Styret har mottatt styrehonorar for sitt arbeid. Foreningen er ikke pliktig til å ha obligatorisk
tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 6.0g4.-.

NOTE 3 - EGENKAPITAL

Arets endring i egenkapital fremkommer som følger:

Egenkapital 1.1 1 114 877 ,OO
Arets resultat i 364 37g,00
Egenkapital 31 .12 1 479 2SS,OO



NOR§å{ T*MTruE&JG FOM DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

FOR§LAG TIL BUDS.!ETT 2023

INNTEKTTR

Kontingai:ttilskudd fra DnL
Oversl<ucid hØstrnøte
Netta n no r ise r

SUM §ruTEKTER

KCISTzuÅDIR

Styrehorr lrarer (inkl. arbeidsgiveravgift)
H o n o ra re r reg n s ka p, rev is.i o n, fo rret n i n gsf6 rse I

Re ise/rnøre utgifter styret
Reiseirnøieutgifter d iv utve lg
Forskn ingssernina r, ku rs, konferanser
Kontingenter/rned lemska p
Uigifter ll-, ciiv kontorutgifter
Sti pe nde ri utei e I i nge r
Diverse kastnader

SUM K{}STNADER

STNPUL[RT OVERSKi,JDD

325 000,00
200 000,00
180 000,00

705 000,00

150 000,00
100 000,00
150 000,00

30 000,00
75 000,00
50 000,00
15 000,00

100 000,00
5 000,00

675 000,00

30 000,00



Rapport fra kurskomiteen 2021 
 
Mars 2022 
  
Medlemmer av kurskomiteen: 
Hilde Olset, Christian Dotterud, Anne-Marte Henriksen, Siri Krater Abrahamsen, og Kristian 
Enerstvedt,  
Leder: Alexandros Stefou 
 
Årsmøte kurs 2021  
Årsmøtekurset var utført digitalt med et kortere program 
 
Høstsymposiet 2021: 
Høstsymposiet «Kroniske systemiske immunopatier – med fokus på hud», var gjennomført 
fysisk.  
 
Videre arbeid:  
Kurskomiteen har vanligvis to møter i året som legges i tilknytting høstmøtet og årsmøtet. Det 
ble kun et fysisk møte ila 2021 grunnet pandemi men vi har hatt en del skypemøter. I løpet av 
2022, har vi planlagt høstsymposiet 3. og 4. november med tema pediatrisk dermatologi 
 
 
 
	



Forskningsutvalgets årsrapport for 2021 
 
 

1. Sammensetningen av forskningsutvalget er endret siste året, og består av:  
Marita Jenssen, Mari Løset, Gunnhild Sellevoll Hunskår og Jose Hernán Alfonso (leder).  

 
2. Økonomi: 
Utgiftene til drift av forskningsutvalget og forskningswebinar er beskjedne og dekkes av 

NFDV.  

 

3. Forskningsseminar: 

Den 13/1-22 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 

samt teknisk hjelp fra Legeforeningen. Denne gangen ble det holdt som webinar og 57 

medlemmer deltok på arrangementet.  

 

På dette FOFO webinaret presenterte:  

- Roxana Daneshjou, MD, PhD, Stanford Department of Dermatology, Stanford School of 

Medicine, Redwood City, California/Social Media Editor, Journal of Investigative Dermatology 

(2020 - Present). Communicating scientific research through social media platforms 

- Astrid Haaskjold Lossius, konstituert overlege, ph.d., seksjon for hudsykdommer, OUS, 

Rikshospitalet: Tanker og erfaringer fra en stipendiat: hvordan kan vi kombinere forskning 

og klinikk? 
- Fredrik Arneberg. Master i helseledelse og helseøkonomi UiO, Prosjektleder for UCB.  

Presentasjon av prosjektet «Psoriasis I Norge»  
- Petter Gjersvik, Medisinsk redaktør i Tidsskriftet for den norske legeforeningen/ Professor, 

Institutt for klinisk medisin, UiO. Hvordan skrive en kasuistikk 

-  

 For referat fra Forskningsseminaret vises til FOFO-nytt (se punkt 4).  
 

4. FOFO-nytt:  
Forskningsutvalget distribuerer informasjon om medlemmenes forskning, publikasjoner og 

møteaktivitet i FOFO-nytt 1 gang per år med utgivelse i løpet av høsthalvåret.  FOFO-nytt blir 

sendt ut til alle medlemmer av NFDV via e-post. 

 

5. Publikasjonspriser: 
I 2022 blir Hoved-prisen for beste publikasjon innen dermatologi og venerologi i 2021 med 

støtte fra Abbvie tildelt Eidi Christensen for artikkelen «Application of photodynamic therapy 

with 5-aminolevulinic acid to extracorporeal photopheresis in the treatment of patients with 

chronic graft- versus-host disease: A first-in-human study», publisert i Pharmaceutics.  

 

 

Prisen for beste publikasjon av en yngre norsk hudlege eller venerolog med støtte fra 

Galderma går til Olav Gramstad for artikkelen “Factor VII activating protease (FSAP) is not 

essential in the pathophysiology of angioedema in patients with C1 inhibitor deficiency” 

publisert i Molecular Immunology. 



 

og Kim Endre, for artikkelen “Diagnosing atopic dermatitis in infancy using established 

diagnostic criteria: a cohort study” publisert i British Journal Dermatology.  

 

Disse prisene deles ut på årsmøtet i april. 
 

6. Møter: 
Forskningsutvalget har avholdt et digitalt møte i vår og høst 2021 der alle medlemmer i 

utvalget deltok via Teams. Hovedtema for møtene var FOFO nytt, forskningsseminaret. I 

tillegg har medlemmene i utvalget hatt jevnlig kontakt via e-post, Whatsapp og telefon.  

 

7. Nettsiden: 
Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Nettsiden omfatter blant 

annet: publikasjoner fra NFDVs medlemmer siste år, oversikt over pågående dermato-

venerologisk forskningsprosjekt, FOFO-nytt fra alle år med presentasjon av nye 

doktorgrader, forskningspriser, utlysninger til forskning/ fagutvikling, nyttige lenker m.m.  

Alle som driver med forsknings- eller kvalitetsprosjekt oppfordres til å sende inn informasjon 

om seg selv og om pågående prosjekt med jevne mellomrom 

 

 

Oslo 30/03-22 

 

 

 
Jose Hernán Alfonso 
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Rapport fra Kvalitetsutvalget 2021/2022 
 

Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Kristin Hortemo, Benedicte Koester 

Giertsen og Ragnar Solberg Faye.  

 

Kvalitetsutvalget (KvU) har kommunisert hovedsakelig pr E-mail. KvU har ikke generert 

økonomiske utlegg for foreningen siste år. 

 

Kvalitetsutvalgets aktiviteter 2019/20 
 
KvU har fått et spesifikt mandat fra styret i NFDV om å knytte seg til  

Legeforeningens prosjekt «Gjør kloke valg», basert på en internasjonal kampanje kalt «Choosing 
wisely». Kampanjen er initiert av leger, ikke økonomer. 

Tanken er å bevisstgjøre leger (og pasienter) for å unngå over- og underbehandling 

 

Vi har arbeidet med tre ulike tema : Peroral soppbehandling, bruken av allergiprøver ved mistanke 

om matallergi og å unngå eksisjon av klinisk og dermatoskopisk benigne pigmenterte naevi. Våre 

forslag har gjennom året først blitt forelagt foreningens medlemmer som vedlegg til sakspapirene 

til forrige generalforsamling i NFDV. Deretter har våre forslag til anbefalinger blitt gjennomgått 

på alle de dermatovenerologiske universitetsavdelingene i Norge for å sikre best mulig forankring i 

fagmiljøene. I dette arbeidet har vi fått veldig god støtte av NFDV ved leder Katarina Stangeland. 

 

Etter gjennomgang og bifall fra styret i NFDV nylig, har vi sendt de tre anbefalingene til 

Legeforeningen med forslag til hvilke andre spesialistforeninger som burde se på anbefalingene før 

publisering. 

Vi tenker oss f eks at Barnelegeforeningen blir bedt om å se på anbefalingen angående testing ved 

mistenkt matvareallergi, allmennpraktikerne og/eller patologene kunne se på anbefalingen om 

fjerning av føflekker og kanskje ville infeksjonsmedisinerne si noe om anbefalingen angående 

neglesopp? 

 

Deretter vil Dnlf komme med innspill til redigering og eventuell kontakt med media i forbindelse 

med publisering på egen nettside.            https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/  

 

Med kollegial hilsen  

KvU 

Norsk forening for dermatologi og venerologi 

Kristin Hortemo, Benedicte Koester Giertsen og Ragnar S. Faye. 



Rapport fra UEMS-EBDV 2021 

 
Det har vært svært begrenset aktivitet i UEMS-EBDV grunnet coronapandemien i 2021. Det ble 
gjennomført et digitalt møte i mai, hvor en av våre representanter deltok. Det planlagte årsmøtet i 
Praha ble flyttet til november, hvor også en av våre representanter var fysisk tilstede.  
 
UEMS har to flaggsaker. Den ene knyttet til er kartlegging av og ønske om felles standard i innhold i 
utdanningen av spesialister gjennom såkalte ETRs (European training requirements).  
Den andre flaggsaken er årlig gjennomføring av europeisk spesialisteksamen i dermatologi.  
I 2021 ble det avholdt en digital eksamen for 129 kandidater, og en beståttprosent på 66%. Også 
årets eksamen i oktober vil bli avholdt digitalt. 
Ønsket fra UEMS er at en bestått spesialisteksamen + godkjent dokumentasjon på ETRs i framtida vil 
være gyldige dokument på at man er kvalifisert spesialist i de enkelte EU-medlemslandene. Pr i dag 
er det ikke noen land som anerkjenner denne eksamen slik UEMS ønsker. 
 
Noen få saker har vært sendt på høring til komitemedlemmer i EU-medlemsland. Ingen aktuelle saker 
for Norge/NFDV. 
 
Norge stiller for øvrig med Stavanger som kandidatby for å arrangere neste årsmøte i UEMS!  
 

 
 

Stavanger/Tromsø 24-Mars-2022 
På vegne av norske representanter i UEMS-EBDV  
 
 
 
Inger Marie Skoie       Øystein Grimstad 

 



ÅRSRAPPORT 2021 
 

Spesialitetskomiteen i hud og veneriske sykdommer 
  
  
Komiteens sammensetning 
 
 Komiteen besto i 2021 ( Reoppnevnt 01.01.21) 

Sonali Rathour Hansen, seksjonsoverlege SUS (leder) 
Olaf Antonsen, overlege OUS (nestleder) 
Eidi Christensen overlege St Olavs Hospital (kursansvarlig) 
Gunn-Marit Lynghaug, overlege UNN 
Gunnhild Sellevoll Hunskår LIS/Ylf, HUS 
 
Vararepr:  
Ingrid Snekvik, overlege St.Olavs Hospital 
Jon Halvorsen, overlege OUS 
Carl Fredrik Krogh LIS/Ylf, OUS/ andre halvår: Eirik Kattem LIS/Ylf St.Olavs 
 
 
 

1 Møter 
- Avholdte møter i komiteen 

 Januar Skype- komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker 
Februar Skype - komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker 
April Skype ʹ komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker 
Juni Skype ʹ komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker  
August Skype ʹbehandling av spesialistgodkjenning 
September ʹ møte og komitebesøk til Helse Stavanger 
Oktober ʹ komitemøte vedrørende aktuelle innkommende saker 
 November -Skype møte erstattet møte og besøk til Helse Møre og Romsdal som ble avlyst. 
Desember ʹ Ledermøte, kun leder i Spesialitetskomiteen deltok  
 

2 Spesialistreglene 
- Har det vært endringer eller forslag om endringer i spesialistreglene? 

 Spesialistforskriften tråde i kraft i sin helhet 1.mars 2019. Det er en rekke endringer 
sammenliknet med gamle spesialistregler.  
 
Dagens ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger stiller tydelige krav 
til spesialistutdanningen og legger til rette for utvikling av kvaliteten i spesialistutdanningen. 
De ulike aktørenes oppgaver er også fastsatt. Det forutsetter blant annet tilstrekkelig 
veiledning og supervisjon som er bærebjelkene i den nye spesialistutdanningen. 
Oppnådde læringsmål er grunnlaget for spesialistgodkjenningen. Selve spesialistutdanningen 
skal ha en varighet på minimum seks og et halvt år. Utdanningen Hud- og veneriske 
sykdommer består av del1 på 1,5år (LIS 1) og + del 3 på 5 år (LIS 3). Foruten 
spesialitetsspesifikke læringsmål er det lagt vekt på etikk, kommunikasjon, 



brukermedvirkning, helsesystemkunnskap, samhandling og annen kunnskap som er felles for 
alle leger i spesialisering. Disse læringsmålene inngår i felles kompetansemoduler. Klinisk 
forskning skal kunne inngå i utdanningsløpene. Man har en laget en utvidet kurspakke som en 
del av læringsaktivitetene for å oppnå læringsmålene. Begrepene «obligatoriske» og «valgfrie» 
kurs har falt bort. Mange læringsaktiviteter må utføres for å kunne oppnå et læringsmål. 
Læringsmålene for indremedisin forventes å kunne dekkes ved 6mnd tjenestetid ved 
indremedisinsk avdeling. Læringsmål for akutte og alvorlige dermatoser forventes å kunne 
dekkes ved 6mnd tjenestetid ved sengepost på en Hudavdeling. LIS ved mindre hudavdelinger 
må i tillegg beregne større andel tid avtjent på større hudavdeling for å kunne få opptjent sine 
læringsmål. 
Linker til mer informasjon om den nye spesialistutdanningen samt læringsmål: 
Her finnes de gamle spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer: 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer  
 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-
overgangsregler#overgangsregler ʹ her er en del generell nyttig informasjon.  
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften ʹ hvis dere skulle 
ønske å skrive ut kun forskriftsteksten må dere definere sider da dere ellers får over 300 sider. Be 
eventuelt om å skrive ut fra side 1-15 for å unngå å få med alle læringsmål. Det er litt kortere vei til §§ 
her enn i rundskrivet og kanskje man ikke trenger å lese merknaden, så personlig slår jeg opp her 
først. 
 
https://spesialisthelsetjenesten.no/ - her er blant annet oversikt over hvilket RegUt som har fagansvar 
for hvilken spesialitet, litt info om kompetanseportalen mm. 
 
Konkrete vedtatte endringer etter høringer i 2021: 
1. Akutt- og mottaksmedisin vedtatt som spesialitet under merknad til 1.2.b (tjeneste i 
relevante spesialiteter) for de som går i gammel ordning. 
 
2. Ny versjon av rundskriv med forklaringer og utfyllende merknader til spesialistforskriften: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-
kommentarer/id2631041/ 
 
3. Endringer i læringsmål for leger i spesialisering i Hud- og veneriske sykdommer LM 82 og 
LM 92: endret formulering og språklig presisering  

4. Ny veiledning av leger i spesialisering: Veiledning av leger i spesialisering - 
Helsedirektoratet 

 
3 Kursvirksomheten 

- Tilfredsstillende kvalitet og volum kurs som inngår som læringsaktiviteter? 

 Kursene for LIS utdanning i Hud- og veneriske sykdommer består av: 

x Dermatologisk terapi og immunologi 
x Lysbehandling, Laser og PDT (Photodynamic Therapy) 
x Yrkesdermatologi og allergologi 

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsregler#overgangsregler
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsregler#overgangsregler
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsregler#overgangsregler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften
https://spesialisthelsetjenesten.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer/id2631041/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer/id2631041/
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/veiledning-av-leger-i-spesialisering
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/veiledning-av-leger-i-spesialisering


x Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) 
x Dermatopatologi 
x Dermatoskopi 
x Hudtumores 
x Introduksjonskurs i Hudsykdommer e-læring 

Ansvar for kurs for vår spesialitet er lagt til RegUT nord. Det er laget en rulleringsplan om 
hvilket sted kurset avholdes og tidspunkt. RegUT nord tar kontakt med de aktuelle kurssteder 
og oppnevner en kursansvarlig. Et kurs rullerer mellom to steder. Det er ønskelig at 
kurskomiteen består av personer fra begge steder. Vi har kontakt med legeforeningen og 
RegUT og ønsker å få kunnskap om tilbakemeldingen fra kursene. 
Link til kurskatalogen: 
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs 
 
 

4 Vitenskapelig aktivitet/forskning 
- Aktivitet blant leger i spesialisering? 

 Kvalitetsforbedringsprosjekt inngår nå i LIS utdanning som en viktig del av 
felleskompetansemål. De fleste sentre har begynt å legge til rette for disse prosjektene, og 
mange har startet opp prosjektene sine. Forskningsaktiviteter blant LIS er forskjellig på de 
ulike utdanningsinstitusjoner. Noen steder er de involvert i større forskningsprosjekter med 
sikte på doktorgrad, andre har kvalitetsforbedringsprosjekter.  

5 Simulering/ferdighetstrening  
- Hvilken betydning har ferdighetstrening/simulering i spesialistutdanningen i faget? 
- Er simulatortreningen i tråd med den faglige utviklingen? 

 Ikke relevant. 

6 Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 
- Tilstrekkelig veiledning og supervisjon? 
- Inneholder rapportene tilstrekkelig informasjon? 

 Serusrapportene er erstattet med Søknad om godkjenning av utdanningsinstitusjoner, en ny 
portal for innrapportering av utdanningsvirksomheten hvor HDIR har ansvar for å godkjenne 
institusjonen. Spesialitetskomiteen har delegerte oppgaver i denne forbindelse. I 2021 
mottok vi oppdaterte tilleggsopplysninger som vi hadde etterspurt i forbindelse av revisjon 
av søknadene. Samtlige utdanningsinstitusjoner i Hud- og veneriske sykdommer er nå 
godkjent. Helse Møre og Romsdal har utvidet læringsarena med hudpoliklinikken i 
Kristiansund.  

7 Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 
- Hvor? 
- Konklusjon? 
- Spesielle utfordringer? 



 
 

Helse Stavanger september 2021: 
 
Vedr Stavanger 
Komiteen opplever at det var positive rammer for LIS utdanningen. 
Avdelingen har etablert et sterkt og bredt fagmiljø som er organisert i seksjoner. Det er 
positivt at de har ansatte på avdelingen innenfor flere spesialiteter som plastisk kirurgi, 
karkirurgi, generell kirurgi, ØNH og lungemedisin. Hudavdelingen har satset betydelig på 
behandling med hudlasere og IPL. Det er etablert spesialområder for hudkirurgi og 
allergologisk diagnostikk og behandling. Avdelingen har gode lokaler og LIS har faste 
kontorer. Får inntrykk av at det er godt arbeidsmiljø og det er stort sett positive 
tilbakemeldinger fra LIS.  
 
Vedr Møre og Romsdal, Ålesund: ble avlyst pga sykdom kombinert med strenge 
koronarestriksjoner. 
 
 

8 Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som 
utdanningsinstitusjoner eller endring av godkjenningsstatus 

 Samtlige utdanningsinstitusjoner i Hud- og veneriske sykdommer er nå godkjent. Helse Møre 
og Romsdal har utvidet læringsarena med hudpoliklinikken i Kristiansund.  

9 Spesialistgodkjenning  
- Sakkyndighetsvurderinger for Helsedirektoratet? 

 Det er i 2021 gitt seks spesialistgodkjenninger etter norske regler og tre overføringer fra andre 
EU/EØS-land, herav to fra Sverige og en fra Tyskland. 

10 Etterutdanning 
- Overordnet vurdering av tilbud og aktivitet i fagfeltet 

 Det er etablert en arbeidgruppe for obligatorisk etterutdanning for leger med 
spesialistgodkjenning, da man ønsker at fagmiljøene skal utarbeide et konkret forslag til faglig 
innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet. Arbeidsgruppen består av 
styremedlemmer av NFDV og av spesialitetskomiteen.  

11 Problemer i spesialistutdanningen i faget  
- Konkretiser  

 Fortsatt stor mangel på professorer og spesialister med akademisk kompetanse ved flere av 
landets gruppe-I utdanningsinstitusjoner.  
Der er også en stadig marginalisering av sengeposttilbudet ved flere av 
utdanningsinstitusjonene. 
Videre er det problemer med å rekruttere hudspesialister til flere av landets hudpoliklinikker, 
særlig i distriktene. 
Flaskehals på et kurs for LIS grunnet koronapandemien.  
 

12 Eventuelt 



 Grunnet koronapandemien har vi hatt svært liten anledning til å reise på avdelingsbesøk for å 
etterse kvaliteten på spesialistutdanningen og håper på å få tatt igjen dette den kommende 
tiden. Vi ønsker å fortsette samarbeid med Utdanningsansvarlige overleger i tiden fremover 
for å få tilbakemeldinger på hva som fungerer i spesialistutdanningen og innspill på hva som 
bør endres i tråd med tiden. Det er utfordrende og tidkrevende å vurdere 
spesialistgodkjenninger fra søkere utenfor EU/EØS når vi har introdusert ny 
spesialistutdanning i Norge. Det har ikke lykkes å få automatisk godkjenning av nordiske kurs 
for de som tar spesialistutdanningen etter gammel ordning.  
Det vil ta flere år før alle elementer rundt den en nye spesialistutdanningen er på plass og glir 
godt. 
 
Komiteen takker for tillit ved å oppnevne oss og håper på et godt samarbeid med fagmiljøet 
og NFDV videre.  

Sted/dato                                                                     Underskrift for spesialitetskomiteen 
Stavanger 16.03.22                                                  Sonali Rathour Hansen 
 

 
 



Rapport fra EADV 2021 
Til årsmøtet i Norsk forening for dermatologi og venerologi 2022: 

 

Kjære kolleger! 

 

2021 var et år fullt av utfordringer for hele verden. Covid-19-pandemien forandret 

livet for oss alle. Selv om både 2020 og 2021 var spesielle år, har det skjedd mye i 

EADV.  

 

• Siden 1.1.2020 har Norge hatt to styremedlemmer i EADV. Dette har styrket 

Norges posisjon i organisasjonen og sikret flere fordeler for våre medlemmer. 

• Norge har nå 130 aktive EADV-medlemmer.  

• To nye medlemskategorier er introdusert for hhv. sykepleiere og 

medisinstudenter.  

• Både vårsymposiet og den årlige EADV-kongressen ble holdt virtuelt også i 2021. 

I 2022 skal begge disse møtene holdes på ordinært vis: EADV Spring Symposium 

12.-14.5. 2022 i Ljubljana, Slovenia, og EADV Annual Congress 7/9.-10/9.-2022 i 

Milano. 

• EADVs utdanningstilbud er blitt utvidet med flere nettbaserte kurs og seminarer 

(webinaerr) for både LIS-leger og ferdige spesialister, alle gratis for EADV-

medlemmer. Forelesere er ledende europeiske hudleger og venerologer.  

Kursene anbefales sterkt. De bidrar til å styrke egen kompetanse og gir mulighet 

til å knytte utenlandske kontakter og nettverk. For mer informasjon: 

https://www.eadvelearning.org/ 

• EADV har styrket kontakten med de nasjonale foreningene i hvert land. 

• EADVs program for lederutviklingsprogram har vært en suksess. Det innebærer 

bl.a. et 12-ukers nettbasert opplæringsprogram, 6 nettbaserte 

veiledningsmøter med mentor og deltakelse i to tredagers seminarer. Norge bør 

ha minst én deltaker hvert år. Meld gjerne din interesse til en av oss. 

• EADVs arbeidsgrupper – Task Forces – har en sentral rolle i EU-basert forskning 

og skal prøve å inkludere kolleger fra alle medlemsland. EADVs Project Proposal 



and Review Committee (PPRC) er en fin kilde for finansiering for internasjonale 

prosjekter. Hvis du ønsker å komme i kontakt med en av disse gruppene, kan vi 

bidra til det. For mer informasjon: https://eadv.org/task-forces.  

• Med ulike stipendordninger (scholarships) gir EADV støtte til yngre leger for å 

delta på EADVs kongresser og til komme i kontakt med erfarne kolleger. Et slikt 

stipend, Michael Hornstein Memorial Scholarship, kan gis til en yngre lege (dvs. 

under 35 år) fra Norge til å delta på en EADV-kongress hvert år.  

Vi oppfordrer alle norske spesialister og LIS-leger i hud- og veneriske sykdommer om 

å bli medlem i EADV. Et EADV-medlemskap gir mange fordeler. Medlems-

kontingenten per år er kun 150 EURO for spesialister og 50 EURO for LIS-leger. 

Innmeldingen skjer 100% på nett. Vi kan gjerne gi attest på at du kvalifiserer til 

medlemskap, slik at innmeldingen blir smidig. For mer informasjon: 

https://www.eadv.org/memberships/ eller ta kontakt med en av oss.  

Til slutt: Norske hudleger og venerologer trenger EADV. Vi trenger å styrke Norges 

tilknytning til Europa. EADV er et godt eksempel på hva europeere kan få til tross for 

politiske og etniske ulikheter.  

 

26.3.2022 

Thrasyvoulos Tzellos 

ltzellos@gmail.com 

Petter Gjersvik 

petter.gjersvik@gmail.com 

Norske styremedlemmer i EADV 

 

 

 

 

 


