
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for 
perioden 1.3.2018 - 28.2.2019     
 
 
Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske 
legeforening. Foreningen har per 1.1.2019 284 ordinære medlemmer, hvorav 237 er under 70 år. I 
tillegg kommer 15 assosierte medlemmer, hvorav 14 er leger. Av 246 yrkesaktive medlemmer 
er 202 godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer, hvorav 79 er registrert som 
privatpraktiserende.  Kvinner utgjør nå 52,5 % av alle ordinære medlemmer, omtrent det samme 
som i fjor. 
 
Styret har fått melding om Per Andreas Løken, født 1933, har gått bort i perioden. 
 
I perioden har styret bestått av: 
 

Leder:  Petter Gjersvik, Oslo 
Nestleder: Katarina Zak Stangeland, Stavanger 
Sekretær: Jan Cezary Sitek, Oslo 
Kasserer: Thor Henry Andersen, Ålesund 
Styremedlem: Bjørnar Halsør Moen, Bergen  
1. vara:  Kjersti Danielsen, Tromsø 
2. vara:  Ragnhild Telnes, Trondheim 

 
Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Revisor er Sven Arne Rauan i 
revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. 
 
Honorarsatsene til styrets medlemmer har 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 styremøte; de 
som er i privatpraksis uten driftstilskudd ytterligere kr 1.500. Etter styrevedtak 29.1.2018 gis 
samme møtegodtgjørelse nå også for eksterne møter.  
 
 

Møteaktivitet 
 
Styret har i perioden hatt sju styremøter, hvorav seks i Legenes hus i Oslo og ett på Sola Strand 
Hotel.  
 
Ordinært årsmøte med årsmøtekurs og generalforsamling ble holdt på Sola Strand Hotel 19.-
20.4.2018. For første gang ble møtet holdt fra torsdag morgen til fredag ettermiddag med formøter 
og «uformell aften» onsdag kveld og med kurs, generalforsamling og årsmøtemiddag torsdag og 
frie foredrag fredag.  Årets kurstema var Kløe. Årets gjesteforeleser var Alex Anstey, sjefredaktør i 
British Journal of Dermatology. 
 
Årets høstsymposium ble holdt på Meet Ullevaal 1.-2.11.2018 med Hår og hodebunn som tema og 
med et pre-symposium om behandling av psoriasis med biologiske legemidler i regi av Janssen-



Cilag. Det var lenge uklart om Legemiddelindustriforeningen (LMI) ville godkjenne Meet Ullevaal 
som sted for neste høstmøte, men det har de nå gjort. Alternative møtesteder som styret har 
arbeidet med, faller dermed bort. 
 
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde sitt årlige fellesmøte i Legenes hus, 
Oslo 7.12.2018, der også leder i spesialitetskomiteen deltok. Av flere saker som ble diskutert 
nevnes ny spesialistutdanning, bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt og hidradenitis 
suppurativa, kvalitetsregistre og norsk deltakelse i Euromelanoma. 
 
Det årlige forskningsseminaret på Gardermoen ble holdt 10.1.2019 med god deltakelse. 
 
Leder har representert NFDV på følgende møter: 
 

 Møte i Legeforeningen om spesialistutdanningen 12.3.2018 

 Seminar i spesialitetsrådet 3.5.2018 

 Møter i Kreftforeningen 23.5.2018 og 25.1.2019 

 Møte i referansegruppe for nasjonal UV- og hudkreftstrategi 25.5.2018 

 Fagdirektørmøte i Helse Sørøst 22.8.2018 

 Euromelanoma-møte i Brüssel 18.11.2018 

 Lederseminar i Legeforeningen 16.1.2019 

 Møter i spesialistgruppen for BIO/TNF i Sykehusinnkjøp (tidl. LIS)  
 
Styret måtte melde forfall til det første møtet i Legeforeningens faglandsråd 26.9.2018. 
 
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.  
 
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. Strategiplanen var ferdig i 
august 2018, og styret har deltatt i oppfølgingen, bl.a. med intervjuer på TV2.  
 
Det lyktes heller ikke i år å rekruttere noen til å koordinere en norsk Euromelanoma-dag. Styret vil 
delta aktivt i en hudkreftdag i mai 2019 i samarbeid med Kreftforeningen. 
 
Representanter for Psoriasis- og eksemforbundet, Føflekkreftforeningen, Norsk Solarieforening og 
Kreftforeningen har hatt møter med styret og diskutert saker av felles interesse. 
 
Styret har gitt innspill til spesialitetskomiteens arbeid med ny spesialistutdanning. 
 
Styret har gitt 3.000 Euro i finansiell støtte til etablering av et europeisk senter for retningslinjer i 
dermatologi i regi av European Dermatology Foundation (EDF). 
 
Styret har nedsatt et utvalg som skal utarbeide forslag til anbefalinger for bruk av biologiske 
legemidler ved atopisk dermatitt. Utvalget består av Marit Saunes, Eva Rehbinder og Lene Frøyen 
Sandvik. 
 
Styret har nedsatt et utvalg som skal utarbeide forslag til anbefalinger for bruk av biologiske 
legemidler ved hidradenitis suppurativa. Utvalget består av Kjersti Danielsen, Thrasivoulos Tzellos, 
Ellen Pritzier og Olaf Antonsen. 



 
 
Styret har avgitt høringsuttalelser eller gitt innspill i følgende saker: 
 

 Regional utviklingsplan for Helse Sørøst 

 Søknad til Beslutningsforum om godkjenning av dupilumab ved atopisk dermatitt 

 Arbeidet med nasjonal hudkreft- og UV-strategi  

 
 
Faste LIS-stillinger og rekruttering av spesialister til «distriktene» 
 
Leder har sammen med ledelsen ved hudavdelingen ved Oslo universitetssykehus vært på to møter 
med ledelsen i Helse Sørøst for å diskutere opprettelsen av hudpoliklinikker ved 2-4 sykehus i 
helseregionen. Begrunnelsen er å desentralisere og forbedre behandling av hudpasienter, sikre 
utdanningskapasiteten av nye spesialister og styrke rekrutteringen av hudleger til avtalehjemler og 
overlegestillinger i hele regionen. Et arbeidsutvalg med mandat til å revurdere Helse Sørøsts 
handlingsplan for spesialiteten hud- og veneriske sykdommer skal være under etablering.  
 
Et ettdagskurs om etablering av avtalepraksis, godkjent som tellende i spesialistutdanningen, ble 
holdt 12.10.2018 med Jürgen Funk som kursleder. Kurset var godt besøkt og fikk gode 
tilbakemeldinger. 
 
 

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.  
 
Styret har oppnevnt følgende medlemmer til styret i NDA for perioden 2019-2022: Katarina 
Stangeland, Petter Gjersvik og Usha Hartgill. 
 
Eidi Christensen er medlem av NDAs utdanningskomité. Nordiske kurs i hudkirurgi (København), 
dermatoskopi (Gøteborg), virtuell dermatopatologi (Reykjavik) og dermatologisk laserbehandling 
(Lund) er etablert og forventes gjentatt. Styret mottar gjerne forslag og initiativ til et nordisk kurs i 
Norge. 
 

 
Foreningssaker 
 
Iht. til planen om å styrke fagaksen i Legeforeningen har styret opprettet et fagutvalg for LIS-leger, 
omtalt som Hud-Fuxx, med følgende medlemmer:  
 

Bjørnar Halsør Moen, Bergen 
Anette Dragland, Tromsø 
Ellen Modalsli, Trondheim 
Carl Fredrik von Krogh, Oslo 
Piotr Slaby, Stavanger 

 
NFDVs økonomi er god. Både årsmøtet i april og høstmøtet i november gikk med overskudd, hhv. 
rundt 194.000 og 89.000 kroner.  
 
Styret har innstilt følgende medlemmer til ny spesialitetskomité i hud- og veneriske sykdommer fra 
1.1.2019: 
 



Olaf Antonsen, Oslo (4 år) 
Eidi Christensen, Trondheim (4 år) 
Sonali Rathour Hansen, Stavanger (2 år) 
Gunn Marit Lynghaug, Tromsø (2 år) 
Gunnhild Hunskår (LIS-lege) 
Vara: Ingrid Snekvik, Trondheim (2 år) 
Vara: Jon Anders Halvorsen, Oslo (4 år) 
Vara: Carl Fredrik von Krogh, Oslo (LIS-lege) 

 

 
Stipender og priser 
 
Under NFDVs årsmøte på Sola 21.4.2018 ble følgende priser/stipender delt ut: 

 Prisen for beste forskningsartikkel publisert i 2018: Harald Moi 

 Galderma-prisen for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog i 2018: Delt 
mellom Silje Solberg, Thrasivoulos Tzellos og Inger Marie Skoie 

 Prisen for beste debutantinnlegg under årsmøtet: Anette Dragland 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling: Silje Solberg (kr 50.000), Lene 
Frøyen Sandvik (kr 20.000) og Olaf Antonsen (kr 20.000) 

 NFVDs reise- og forskningsstipend: Mari Løset (kr 20.000) og Eva Rehbinder (kr 15.000). 

På høstmøtet 1.11.2018 ble følgende stipender delt ut: 

 Sanofis forskningsstipend for forskning innen atopisk dermatitt (kr. 100.000): Astrid Lossius 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling: Mari Løset (kr 10.000), Dina Vind-
Kezunovic (kr 30.000) og Theis Huldt-Nystøm (kr 40.000). 

 NFDVs reise- og forskningsstipend: Linn Landrø, Ingrid Roscher, Ragnhild Telnes og Kristine Bø 
(kr 7.500 hver), Barbara Gasior-Chrzan og Denis Khnykin (kr 10.000 hver) og Kristine Skullerud 
og Jan C. Sitek (kr 25.000 hver). 

NFDV har gitt reisestipend for deltakelse på Nordisk kongress i Göteborg på kr 7.000 til fem 
medlemmer, der NDA refunderer 3.000 SEK av stipendbeløpet, samt ytterligere to reisestipend på 
kr 7.000 og fem reisestipend på kr 4.000. 
 
På generalforsamlingen i mai vil følgende priser/stipender bli delt ut: 

 Novartis-prisen for beste forskningsartikkel publisert i 2018 (kr. 30.000) 

 Galderma-prisen for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog i 2018 (kr. 
25.000) 

 Novartis-stipend for formidling, forskning eller fagutvikling (kr. 50.000) 

 NFDVs reise- og forskningsstipender (opptil kr. 50.000) 
 

 
For styret i 
Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
 
 
Petter Gjersvik, leder 
 

 


