Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 09.03.2016
Sted:
Tidspunkt:
Tilstede:

Forfall:

Legenes hus, møterom Rutle
14:00-16:45
Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Jan Cezary Sitek, Kristin Ryggen.
2 representanter for CCNorway deltok i forbindelse med gjennomgangen av Nordisk
kongress.
Ellen Pritzier

1. Nordisk kongress
Eget referat ved Marit
2. NFDVs prekongressmiddag 26.4. og omvisning St. Olavs hospital 27.4.
Disse punktene ble drøftet i forbindelse med gjennomgang av Nordisk kongress (pkt 1)
3. NFDV-stipend
10 stipender til Nordisk kongress er allerede utdelt i år. Styret vedtok således å ikke utlyse
ytterligere stipender på det nåværende tidspunkt. Saken tas opp påny under styremøte i
september 2016.
4. Referat fra styremøte 26.1.2016
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. Petter opplyste at sentralstyrets
forslag om endring av funksjonstid for Legeforeningens organisasjonsledd har blitt trukket (pkt
16 i forrige styrereferat).
5. Sluttoppgjør jubileumshøstmøtet 2015
Jubileumshøstmøtet gikk med overskudd, anslagsvis kr. 15 000.
6. Sluttoppgjør jubileumsmiddagen 5.11.2015
Jubileumsmiddagen gikk med underskudd, anslagsvis kr. 20 000 større enn budsjettert.
7. Matforgiftning på NFDVs forskningsseminar
Radisson Gardermoen har gitt økonomisk kompensasjon til matforgiftede deltakere på
Forskningsseminaret 14.01.2016. I tillegg er omkostningene for middagsserveringen redusert.
8. ESDR-stipend fra den finske hudlegeforeningen
Styret har mottatt 1 søknad. Styret vedtok å tildele stipendet til Øystein Sandanger. Marit gir
beskjed til stipendmottaker, Petter følger opp i forhold til den finske hudlegeforeningen.
9. Møte med Legeforeningens ledelse 17.3.2016 om hudfaget og faste LIS-stillinger
Petter, Anders Todal og Øystein Grimstad stiller på møtet.
10. Konsensusmøte om UV-stråling og hudkreft, Kreftforeningen 5.2.2016 – orientering
Petter orienterte om møtet.
11. Euromelanoma: Søknad om støtte fra NFDV på opptil kr. 20.000
Styret vedtok å tildele kr. 20 000 til Euromelanoma Norge 2016. Petter gir beskjed til Jon
Langeland.
12. Novartis-stipend våren 2016: Jury og prosedyre

Så langt innkommet 1 søknad. Saken følges opp etter søknadsfristens utgang (31.03.2016).
13. Pris for beste forskningsartikler i 2015: Pfizer-pris og Galderma-pris(er)
Petter orienterte om at begge legemiddelfirmaer vil fortsette med sine respektive
publiseringspriser. NFDVs forskningsutvalg vurderer for tiden aktuelle kandidater.
14. Støtteannonse til NORIN – Norwegian Inflammation Network
NFDV er av NORIN bedt om å bidra i en informasjonsbrosjyre med en annonse på minimum kr.
12 400 eks. moms. Styret vedtok å ikke gå inn for dette. Petter følger opp.
15. Besøk av Legeforeningens sekretariat på styremøtet 9.6.2016
Petter har blitt kontaktet av Legeforeningens sekretariat med forespørsel om vi er interessert i å
møte dem. Styret fant forslaget interessant. Petter inviterer sekretariatet til styremøtet
09.06.2016.
16. Eventuelt
 Henvendelse fra kollega om IT-problemer i avtalepraksis
Styret er ikke kjent med at IT-problemer skal være noe tema i avtalepraksis. Petter gir
tilbakemelding til aktuelle lege.
 Den finske hudlegeforeningens 100-årsjubileum
NFDVs leder er invitert til markeringen av den finske hudlegeforenings 100-årsjubileum.
Tidspunktet passer ikke for Petter, som gir beskjed om dette.
 Verdenskongressen Milano 2019
Petter orienterte om at kongresspresidenten for kort tid siden avgikk med døden.
 Tildeling av ny avtalehjemmel i Oslo Øst
Petter hadde før dagens styremøte sendt styremedlemmene et utkast til brev fra NFDV til
Helse Sørøst i forbindelse med tildeling av ny avtalehjemmel i Oslo Øst. Det var delte
meninger i styret, men flertall for å sende brevet etter mindre endringer. Petter følger opp.
 Fornyelse av NFDVs hjemmeside på nett
Nettsiden til NFDV trenger en oppgradering. Styret vil sette i gang et arbeid med å fornye
nettsiden høsten 2016.
 Kvalitetsutvalget: 1) Mandat, 2) Brukerundersøkelse
Pga. akutt sykdom ble saken utsatt til et senere styremøte.

