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

Torsdag 3.11. 2016 kl. 10:00-12:00
Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo
Petter Gjersvik, Marit Saunes, Ellen Pritzier, Jan Cezary Sitek
Xiaotong Li, Kjersti Danielsen, Ragnhild Telnes

Følgende saker ble behandlet:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.
2. Godkjenning av referat fra styremøtet 22.09.2016
Referatet ble godkjent. Følgende endringer i møteplan ble vedtatt: Styremøte-oppstart 1.
desember utsettes fra kl 16:00 til kl 17:00. Styrets julemiddag fremskyndes til kl 19:00, hvis mulig.
Xiaotong følger opp sistnevnte punkt. Planlagt styremøte i februar på Legenes hus endres til
torsdag 2. februar kl 10:00. Petter bestiller møterom.
3. Referat fra styremøte i NDA, Wien 29.9.2016
Petter, Kristin Ryggen og Katarina Stangeland møtte fra Norge. Agneta Andersson er blitt
tilknyttet NDA som administrator. Regnskapet fra Nordisk kongress 2016 var ikke ferdig til møtet.
Neste Nordiske kongress blir i Gøteborg i 2019. Flere nordiske kurs planlegges. NDAs hjemmeside
er nylig oppdatert.
4. Nordisk kurs i dermatopatologi april/mai 2017: NFDV-stipend?
Styret vedtok å opprette 5 stipender à kr. 5 000,- for LIS-leger og stipendiater i for deltakelse på
nordisk kurs i dermatopatologi på Island april 2017. Petter følger opp.
5. Ny revisor
På anmodning fra NFDVs regnskapsfører Gro Kofstad vedtok styret å skifte revisor og gjøre avtale
med Sven Arne Rauan i revisjonsfirmaet Kr. Wilhelmsen AS. Vedtaket må godkjennes av
kommende generalforsamling.
6. Sluttoppgjør for Nordisk kongress 2016
Sluttoppgjøret for Nordisk kongress er avsluttet og overskuddet oversendt NFDVs konto.
Xiaotong sørger for at halvparten av overskuddet overføres NDA, slik man tidligere har avtalt.
7. Novartis-stipendhøst 2016: Stipendjury og tildeling
Styret har oppnevnt følgende jury til å vurdere søknadene: Petter, Marit og Czarek. Marit
redegjorde for alle søkere. Juryen besluttet å dele stipendet slik:
 Linn Landrø for hospitering i Rotterdam: kr 25 000
 Åse Haugstvedt for publikasjonsomkostninger og hospitering i London: kr 20 000
 Ellen Modalsli for kurs i formidling og studentevaluering: kr 15 000
8. Faste LIS-stillinger – en oppdatering
Petter informerte fra møte 18. oktober med Fagavdelingen i Legeforeningen samt intervju med
YLF-leder Mjåset og PSL-leder Dølvik i PSL-tidsskriftet Legekunsten. NFDV har formidlet til
Legeforeningen rimeligheten av at ledige avtalehjemler må medregnes ved utregning av antall
gjennomstrømningsstillinger. Petter følger opp.

9. Adresselister til Føflekkskreftforeningen
Føflekkskreftforeningen har anmodet om navn- og adresseliste over alle hudleger i Norge for
utsendelse av et informasjonsskriv. Styret vedtok å be Føflekkskreftforeningen om å utarbeide en
nettside, ev. PDF-fil, som vil sendes alle hudleger via NFDVs mailingliste. Petter følger opp saken
10. Høring: Helseforetakenes rutine for å behandles prisinformasjon ved kjøp av legemidler
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser
Styret anbefalte å unngå hemmelighold rundt prisinformasjon ved innkjøp av legemidler
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Petter følger opp.
11. Ny UEMS-representant etter Lisbeth
Lisbeth Rustad har meldt seg ut av Legeforeningen og har trukket seg som UEMS-representant.
Saken utsettes til neste styremøte.
12. Blomster eller gave ved disputas
Styret vedtok å gi alle nye doktorander en gave i forbindelse med disputasen, med verdi ca. kr.
500,- Dette innføres som en fast tradisjon. Petter sender informasjon til alle avdelingsledere. 2
gaver á kr 500,- er gitt denne høsten og vil bli refundert av NFDV.
13. LIS-BIO seminar januar 2017
Neste års LIS-BIO seminar finner sted 25. og 26. januar 2017 på Soria Moria, Oslo. Petter sender
mail til avdelingsledere.
14. Forskningsseminar januar 2017
Petter orienterte om forskningsseminaret 12.01.2017. Programmet er snart klart. Møte for
universitetsansatte/faglærere arrangeres tidligere på dagen.
15. Årsmøtet i Bergen april 2017
Petter har underskrevet kontrakt med CIC som arrangør. Ingeborg Bachmann er lokal
kontaktperson. Kurstema drøftes p.t av kurskomiteen. Petter hører med Guttorm om han
fortsatt ønsker å organisere innsendte foredrag. Videre planlegging på styremøtet i desember.
Petter sender ut kortfattet informasjon om årsmøtet via mailinglisten.
16. Eventuelt
 En sak er meldt inn fra avdelingslederne til fellesmøte 2. desember 2016. Petter tar
kontakt med avdelingslederne direkte om flere saker ønskes drøftet.
 Petter informerer avdelingslederne om aktuelle saker styret ønsker å drøfte på
fellesmøtet (punkt 11 i forrige styrereferat).

