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

Torsdag 1.12. 2016 kl. 17:00-19:00
Møterom Æskulap, Legenes hus, Oslo,
Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Jan Cezary Sitek, Ellen Pritzier og
Kjersti Danielsen (1. vara). Gro Kofstad tilstede på deler av møtet.
Ragnhild Telnes (2. vara)

Følgende saker ble behandlet:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.
2. Godkjenning av referat fra styremøtet 3.11. 2016
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.
3. Ny UEMS-representant etter Lisbeth Rustad
Lisbeth Rustad har trukket seg som UEMS-representant. Øystein Grimstad er øvrig norsk
representant. Styret vedtok å forespørre Daniel de la Rosa Carillo om å overta vervet
etter Lisbeth. Petter følger opp.
4. Invitasjon til EDF-møte i januar 2017
Ingen fra styret har meldt seg som deltakere til EDF-møte. Petter gir tilbakemelding til
EDF.
5. Forslag til nye vedtekter for NFDV
Petter presenterte og gjennomgikk forslag til nye vedtekter for NFDV fra ham og Turid
Thune. Styret drøftet forslaget og vedtok følgende endringer/presiseringer:






Supplere med punkt/paragraf som sier at generalforsamlingen kan vedta ev.
tilleggskontingent og kontingent for assosierte medlemmer
At leger og forskere med spesiell tilknytning til faget hud- og veneriske
sykdommer kan søke styret om assosiert medlemskap
Stryke punkt om at media har adgang til NFDVs generalforsamling
Stryke punkt om ”kompensasjon av tapt inntekt”
Bruke ”skal” istedenfor ”bør” i setningen om valgkomiteens innstilling

Styret var enig i forslaget om å ta ut bestemmelsen om æresmedlemmer og
korresponderende medlemmer.
Petter følger opp og sender nytt forslag til endrete vedtekter til styret for godkjenning
per e-post. Forslaget sendes deretter ut til alle medlemmer for innspill.
6.

Forslag om å opprette et fagråd om bruk av biologiske legemidler

Nils-Jørgen Mørk har etterspurt et norsk fagråd som kan veilede hudleger som forskriver
biologiske legemidler mot psoriasis. Styret var skeptisk og vedtok å ta opp saken på
morgendagens fellesmøte med avdelingslederne.
7.

Forslag om å utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av hidrosadenitis
suppurativa
Styret drøftet henvendelsen fra HISREG om utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for
behandling av hidrosadenitis suppurativa. Styret var positiv til å nedsette et utvalg for å
utarbeide slike retningslinjer, helst i samarbeid med lederne ved landets hudavdelinger,
og vedtok å be HISREG om å komme med forslag til utvalgsmedlemmer, mandat og
finansiering. Petter gir tilbakemelding til HISREG.

8.

Forberedelser til årsmøtet i Bergen april 2017
Guttorm Guleng har sagt seg villig til å administrere innsendte innlegg til årsmøtet.
Petter tar kontakt med CIC om budsjett og fremdriftsplan og med kurskomiteen om
kursprogram. Kurset/møtet må søkes godkjent som tellende kurs i
spesialistutdanningen. Kunngjøring om påmelding bør helst gjøres før jul. Petter følger
opp.

9.

Forberedelser til fellesmøtet med avdelingsledere og leder i spesialitetskomiteen
Styret gjennomgikk planlagte saker til morgendagens fellesmøte.

10. Eventuelt
 Gro Kofstad orienterte kort om NFDVs økonomi
 Styret drøftet ev. økning av annonseprisen på NFDVs nettside, men vedtok å
beholde dagens pris, kr 20 000, inntil videre
 Overskuddet fra Nordisk kongress ble på noe over kr 200 000 og er fordelt
mellom NFDV og NDA som avtalt
 Petter kontakter Pfizer og Galderma om publikasjonspriser for 2016
 Styret vedtok å utlyse NFDV-stipender på tilsammen inntil kr. 150 000. Petter
følger opp. Marit administrerer.
 Petter oppdaterer informasjon om NFDV til International League of
Dermatological Societies (ILDS)
 Petter informerte fra møtet i FaMe 23.11. 2016

