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

Torsdag 22.9. 2016 kl. 09:00-11:00
Rikshospitalet, Oslo
Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Ellen Pritzier, Jan Cezary Sitek
Ingen

Følgende saker ble behandlet:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.
2. Godkjenning av referat fra styremøtet 9.6. 2016
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.
3. Dekning av utgifter for møter i diverse utvalg
NFDV dekker utgifter til møterom for NPR-gruppen i forbindelse med høstsymposiet
2016.
4. Høringsuttalelse om ny spesialistutdanning
Spesialitetskomiteens høringsuttalelse om ny spesialitetsutdanning har vært til
behandling i styret. Styret har gitt sin tilslutning til høringsuttalelsen, og dette er meddelt
spesialitetskomiteens leder per e-post av Petter.
5. Presang til OUS’ hudavdeling i anledning dens 175-årsjubileum
Petter har organisert gave: fotografier av portrettmalerier av Hudavdelingenes ledere,
både på RH og Ullevål, etter 1841. Gaven skal overrekkes under festmiddag 22.9. 2016.
6. Sluttregnskap og overskudd fra Nordisk kongress
Sluttregnskap skal presenteres på NDAs styremøte under EADV i uke 39. Styret får
oversendt sluttregnskapet, inkl. PPT-presentasjon fra CCNorway innen styremøtet i NDA.
Det er anslått et overskudd noe over NOK 200 000.
7. Revisjon av NFDVs nettside
NFDVs kommende nettside tilstrebes å bli enkel, lettfattelig, mest mulig vedlikeholdsfri
og fungere som en intern foreningsside. Petter refererte fra sitt møte nylig med Stein
Runar Østigård i Legeforeningens sekretariat. Petter, Flora og Østigård jobber videre med
saken.
8. Utredning om faste LIS-stillinger og spesialistrekruttering til byer utenfor
universitetsbyene
Petter refererte fra møte i Legeforeningen i mars. Legeforeningen har bedt sin
Fagavdeling å gjøre en utredning med forslag til løsning. Petter har mottatt mail fra
Bjarne Riis Strøm, Fagavdelingen. Petter og Riis Strøm planlegger nytt møte i høst.

9. Revisjon av NFDVs lover
Petter og Turid Thune er i gang med å lage et utkast til nye lover for NFDV. Saken tas opp
på et senere styremøte.
10. Høstsymposiet 2016: Budsjett, deltakeravgift, påmelding, planer
Styret diskuterte budsjettet og vedtok følgende:
 Arrangementet annonseres som Høstsymposium (ikke Høstmøte)
 Deltakeravgiften økes til kr 1400 for spesialister og kr 700 for LIS-leger og
stipendiater. Ved påmelding etter 20. oktober øker avgiften til henholdsvis kr
1600 og 800.
 Presymposium med firma inkluderes i programmet.
 Nettside med påmelding til høstsymposiet iverksettes umiddelbart av
CCNorway.
 Petter sender snarlig e-post til NFDVs medlemmer om påmelding til
høstsymposiet.
 Styret utlyser opptil 15 reisestipender á kr 3.000 for LIS-leger og stipendiater.
Petter følger opp.
11. Fellesmøte med avdelingslederne: Aktuelle saker
 Økende antall leger utdannet i utlandet søker om hospitanttjeneste innen
hud/veneria med behov for attestering av ferdigheter. Hvordan skal
hudavdelingene møte denne situasjonen?
 Faste LIS-stillinger og rekruttering av spesialister til byer utenom
universitetsbyene
 Ny spesialistutdanningsstruktur – konsekvenser for avdelingene.
12. Forskningsseminar 12.01.2017
Program er under utarbeidelse. Det planlegges i tillegg et møte for alle
universitetsansatte leger på formiddagen før seminaret.
13. Årsmøte april 2017 i Bergen
Årsmøtet finner sted 20.-22. april 2017 på Grand Hotel Terminus i Bergen. Obs: valgår i
år.
14. Eventuelt
 For høstsymposiet vedtok styret følgende:
o NFDV dekker reise og hotellovernatting natt til torsdag for styrets
medlemmer og kurskomiteens medlemmer der dette er aktuelt.
o Kurskomiteens medlemmer slipper kursavgift
o Styrets medlemmer må betale kursavgift
o NFDV dekker ikke ev. hotellovernatting natt til fredag
o NFDV dekker ikke lokale transportutgifter til kurset fredag
o Petter informerer kurskomiteens leder om dette vedtaket.








Høstmøter kommende år: Styret beslutter å arrangere kommende høstsymposier
på UBC Ullevål første uke i november i 2017, 2018 og 2019. Petter melder fra om
dette til CCNorway.
Petter inviterer alle styremedlemmer, varamedlemmer og regnskapsfører, samt
Kristin Ryggen til styrets julemiddag 1.12. 2016.
Styremøte 1.12.16 holdes kl. 16-19 i Legenes hus.
Møte med avdelingslederne 02.12.16 kl. 10-15 i Legenes hus.
Styremøter 2017
o Torsdag 9. februar kl 10:00, Legenes hus. Petter bestiller møterom.
o Onsdag 19. april kl 17:00, Grand Hotel Terminus. Petter følger opp.
o Torsdag 8. juni kl 13:00, Legenes hus, ev. med påfølgende middag kl
17:00, f.eks. på Solsiden. Petter følger opp.

