
 
 
 
 
 

 
 
 

Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi 
for perioden 1.3.2017 – 28.2.2018    
 
Norsk forening for dermatolog og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske 
legeforening. Foreningen har per 1.1.2018 287 ordinære og 12 assosierte medlemmer.  Av 247 
yrkesaktive medlemmer under 70 år er 198 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer, 
hvorav 79 er privatpraktiserende.  Kvinner utgjør nå 52% av alle ordinære medlemmer, det 
samme som i fjor.   
 
Styret har fått melding om at følgende medlemmer har gått bort i perioden: 
 

Ole Fyrand 
Even Hansen  

  
Frem til 31.8.2017 besto styret av: 
 

Leder:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Marit Saunes 
Sekretær: Jan C. Sitek 
Kasserer: Xiaotong Li 
Styremedlem: Ellen Pritzier  
1. vara:  Kjersti Danielsen 
2. vara:  Ragnhild Telnes 

 
Fra 1.9.2017 har styret bestått av: 
 

Leder:  Petter Gjersvik 
Nestleder: Katarina Zak Stangeland 
Sekretær: Jan C. Sitek 
Kasserer: Thor Henry Andersen 
Styremedlem: Bjørnar Holsør Moen  
1. vara:  Kjersti Danielsen 
2. vara:  Ragnhild Telnes 

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Revisor er Sven Arne Rauan i 
revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer har fra 1.7.2017 vært: kr. 20.000 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 møte, de som er i privatpraksis uten driftstilskudd ytterligere kr 1.500.  

 
Møteaktivitet 
 
Styret har i perioden hatt seks styremøter, fem i Oslo og ett i Bergen.  
 
Ordinært årsmøte med årsmøtekurs og generalforsamling ble holdt i Hotell Terminus, Bergen 
20.-22.4.2017. Årets kurstema var kontaktallergi. 



 
Årets høstsymposium ble holdt på Ullevaal UCB 2.-3.11.2017 med Sår som tema og med et 
pre-symposium om atopisk eksem i regi av Sanofi.  
 
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde sitt årlige fellesmøte i Legenes 
hus, Oslo 1.12.2017, der også leder i spesialitetskomiteen deltok.  
 
I anledning 10-årsjubileet til forenings forskningsutvalg FOFO ble det årlige 
forskningsseminaret på Gardermoen 11.1.2018 utvidet til et heldagskurs, som var godkjent 
som tellende i spesialistutdanningen.  
 
Leder har representert NFDV på følgende møter: 
 

 Seminar om spesialistutdanningen 4.5.2017 

 Euromelanoma-møte i Brüssel 10.11.2017 

 Seminar for fagmedisinske foreninger (sammen med Usha Hartgill) 20.11.2017 

 Møte i referansegruppe for nasjonal UV- og hudkreftstrategi 17.1.2018 

 Lederseminar i Legeforeningen, Oslo 17.-18.1.2018 

 Konsensusmøte om UV-stråling og hudkreft, Kreftforeningen 6.2.2018 

 Møter i spesialistgruppen for BIO/TNF i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), Oslo  
 
Styret har i perioden særlig arbeidet med disse sakene: 
 

Faglig virksomhet 
 
Styret vil fortsatt prioritere årlige forskningsseminarer på Gardermoen for å bidra til 
nettverksbygning, idedugnad og samarbeid mellom forskningsmiljøene.  Etter styrets syn står 
norsk dermatologisk forskning nå sterkere enn noensinne, men det gjenstår svært mye før vi er 
på høyde med våre naboland. 
 
NFDV er involvert i et statlig prosjekt om en nasjonal UV- og hudkreftstrategi, som ledes av Lill 
Tove Norvang Nilsen ved Statens strålevern. Petter Gjersvik er NFDVs representant i 
referansegruppen, der Ingrid Roscher møter som representant for Norsk Melanomgruppe. 
 
Styret anser Euromelanoma som et viktig tiltak i arbeidet med å forebygge melanom. 
Dessverre lyktes man ikke med å rekruttere noen til å koordinere en norsk Euromelanoma-dag 
i 2018, som derfor er utsatt til 2019. Styret håper å ha en koordinatorfunksjon på plass tidsnok. 
 
Styret har bedt Kvalitetsutvalget om å delta i Legeforeningens Gjøre kloke valg-kampanje. 
 
Føflekkreftforeningens leder og nestleder møtte på foreningens styremøte 7.6.2017 for å 
diskutere saker av felles interesse. Representanter for Psoriasis- og eksemforbundet er invitert 
til et senere styremøte. 
 

Nordisk samarbeid  
 
Norske styremedlemmer i Nordic Dermatology Association (NDA) er Katarina Stangeland, Jan 
C. Sitek og Petter Gjersvik. Dessuten møter Kristin Ryggen uten stemmerett. NFDV har vært 
representert på alle styremøtene i NDA i perioden.  
 
Planleggingen av neste nordisk kongress i Göteborg mai 2019 er godt i gang. Et ordinært 
årsmøte i NFDV i 2019 ville måtte bli avholdt på omtrent samme tid, noe styret anser som 
uheldig, ettersom de to møtene ville konkurrert om norske deltakere. Styret har derfor vedtatt 
å ikke ha et ordinært årsmøte i 2019 og å avholde generalforsamling i Göteborg i tilknytning til 
nordisk kongress, slik det ble gjort i Trondheim i 2016.  



 
Medlemsavgiften i NDA er økt til SEK 80 per medlem. Styret anser dette som naturlig sett i 
sammenheng med den økende faglige aktiviteten i NDA.  
 
Eidi Christensen er medlem av NDAs utdanningskomité. Nordiske kurs i hudkirurgi 
(København), dermatoskopi (Gøteborg) og virtuell dermatopatologi (Reykjavik) er etablert og 
forventes gjentatt. Nordiske kurs i laser (Danmark) og venerologi (Finland) er under 
planlegging. Styret mottar gjerne forslag og initiativ til et nordisk kurs i Norge. 
 
Etter initiativ fra NFDV har Legeforeningen nå tatt hud- og veneriske sykdommer inn på listen 
over spesialiteter som gir rett til refusjon fra Legeforeningens fond ved deltakelse på nordiske 
kurs som er godkjent som tellende i spesialistutdanningen. 
 

Faste LIS-stillinger og rekruttering av spesialister til «distriktene» 
 
Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening og nå visepresident i Legeforeningen, redegjorde 
for Legeforeningens syn i denne saken på NFDVs årsmøte i Bergen 20.4.2017. Han og leder har 
senere hatt sporadisk kontakt. Juridisk avdeling  i Legeforeningen har utarbeidet et lengre 
notat, der det fremgår at det ikke er juridisk grunnlag for å kople avtalehjemler eller 
overlegestillinger til utdanningsstillinger, slik som foreslått av NFDV.  
 
For Overlegeforeningen og PSL er denne saken dessverre en ikke-sak. Spesielle ordninger 
knyttet til overlegestillinger ved enkelte sykehus kan likevel tenkes å være mulig. Et forslag om 
å arbeide for at det opprettes flere mindre utdanningsavdelinger, spesielt i Helse Sørøst, 
vurderes også. 
 
Det har foreløpig ikke vært noen vilje i Legeforeningen til å gjøre unntak for vår spesialitet hva 
gjelder forutsetningene for å ha tidsbegrensete gjennomstrømningsstillinger på 
utdanningsavdelingene, heller ikke som en midlertidig ordning. Styret anser dette som det 
eneste tiltak som vil kunne ha en ønsket effekt.  Hvis så ikke skjer, er styret ikke optimistisk hva 
gjelder muligheten til å bedre rekrutteringen av ferdige spesialister til «distriktene» og dermed 
hindre blokkeringen av utdanningsstillinger i de store byene, særlig Oslo.   
 
For å stimulere yngre hudleger til å gå inn i avtalepraksis planlegger foreningen et ettdagskurs 
om etablering av avtalepraksis, godkjent som tellende i spesialistutdanningen. Kursleder er 
Jürgen Funk.  
 

Foreningssaker 
 
Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt på generalforsamlingen i Bergen 21.4.2017 og er 
godkjent av Legeforeningens sekretariat på fullmakt fra Sentralstyret.  
 
Styret har vedtatt å bruke kortformen Hudlegeforeningen der dette er hensiktsmessig.  
 
Forenklingen og oppdateringen av foreningens nettsider er fullført. Styret vil vurdere nye og 
mer moderne former for digital kommunikasjon med medlemmene enn e-post og nettsider.  
 
Styret har fulgt opp vedtak i Legeforeningen om å opprette fagutvalg for LIS-leger i alle 
fagmedisinske foreninger. En slik gruppe, omtalt som Hud-Fuxx, vil bli etablert rett før 
kommende årsmøte.  
 
Leger som er medlem av en annen fagmedisinisk forening i Legeforeningen, og forskere med 
sterk tilknytning til faget hud- og veneriske sykdommer kan søke styret om å bli tatt opp som 
assosierte medlemmer. Styret har fastsatt kontingenten for slike assosierte medlemmer til 
henholdsvis kr. 500 og kr. 1.000. 

 



NFDVs økonomi er god. Etter underskudd i alle foregående fem år,  gikk foreningen i 2017 med 
et stort overskudd, først og fremst som følge av god deltakelse på høstmøtet.  
 
Årsmøtet i 2018 er for første gang lagt opp som et todagersmøte med fullt program begge 
dager og med årsmøtemiddag torsdag kveld. Formøter og «uformell aften» holdes onsdag 
kveld. 

 
Høringsuttalelser  
 
Styret har avgitt høringsuttalelser til Legeforeningen i følgende saker: 
 

 Forslag om å opprette faggrupper for LIS-leger i fagmedisinske foreninger 

 Finansieringsansvar for bruk av omalizumab 

 
Stipender og priser 
 
På NFDVs generalforsamling i Bergen 21.4.2017 ble følgende priser/stipender delt ut: 

 Pris for beste forskningsartikkel publisert i 2016 (kr. 4.000): Flora Balieva 

 Galderma-pris for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog i 2016: 

Ellen Modalsli (kr. 12.500) og Teresa Løvold Berents (kr. 12.500) 

 Debutantpris (bok): Mohammad Rizvi 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling: Siri Hansen Stabell (kr. 50.000) 

og Flora Balieva (kr. 10.000)  

På høstmøtet 1.11.2017 ble følgende stipender delt ut: 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling: Anne Lise Ording Helgesen (kr. 
40.000), Jon Anders Halvorsen (kr. 10.000) og Flora Balieva (kr. 10.000) 

 Janssens forskningsstipend: Marita Jenssen (kr. 20.000) og Kåre Steinar Tvedt (kr. 20.000) 

På årsmøtet i april vil følgende priser/stipender bli delt ut: 

 Pris for beste forskningsartikkel publisert i 2017 (kr. 4.000 uten sponsor)  

 Galderma-pris for beste forskningsartikkel av yngre hudlege eller venerolog i 2017 (kr. 
25.000) 

 Novartis-stipend for formidling og forskning (kr. 100.000) 

 NFDV-stipender for forskning og fagutvikling, til sammen opptil kr. 100.000 
 
Styret er i kontakt med flere legemiddelfirmaer om finansiering av priser og stipender.   
 
 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
 
 
Petter Gjersvik, leder 
 

 


