
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi  

torsdag 23.4.2015 kl. 11:00-13:00. 

 

Sted:   Polarinstituttet, Tromsø 

Tilstede:.  Petter Gjersvik (leder og referent), Marit Staunes, Xiaotong Li, Malte Hübner, 

Jan C. Sitek (vara) 

Ikke møtt:  Ellen Pritzier 

 

 

Følgende saker ble behandlet 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Godkjent. 

 

2. Referat fra styremøte 12.2.2015 i Trondheim 

Godkjent uten endringer. 

 

3. Faste utdanningsstillinger – referat fra møte med Spekter 2.3.2015 og veien videre. 

Petter orienterte. Nye møter med lederne i Overlegeforeningen og Yngre legers forening 

er planlagt. Petter følger opp. 

 

4. Regnskap for 2014 

Xiaotong orienterte. NFDVs økonomi er god. 

 

5. Budsjett for 2016 

Xiaotong orienterte. Vi budsjetterer med et visst overskudd og tar sikte på å bruke deler 

av inntektene på nettannonsene til å finansiere jubileumsmiddagen. 

 

6. Priser for beste forskningsartikler i 2014.  

Etter innstilling fra forskningsutvalget vedtok styret at Pfizer-prisen for beste 

forskningsartikkel i 2014 tildeles Florence Dalgard (kr 30.000), og at prisen for beste 

forskningsartikkel av en yngre hudlege blir delt mellom Patty Mantaka og Eva Tønsberg 

(kr 12.500 hver). Tildelingene blir kunngjort på årsmøtemiddagen av hhv. Eidi 

Christensen og Galdermas representant.  

 

7. Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning.  

Det var kommet inn 11 søknader. Følgende ble tildelt stipend: Flora Balieva (kr. 10.000), 

Thomas Schopf (kr 10.000) og Ingrid Snekvik (kr 40.000). 

 

8. Bruk av annonsemidler for sponsing av jubileumsmiddag 

Styret vedtok å benytte opptil kr 98.000 til dette formål.  



 

9. NFDV-stipend (annonsemidler) for forskning og fagutvikling.  

Følgende ble tildelt stipend: Gisli Ingvarsson (kr 15.000), Eva Modalsli (kr 15.000), Ellen 

Bjørge (kr 15.000), Adele Olasz (kr 10.000) og Irene Johnsrud (kr 7.000), 

Marit skal sende e-post til alle stipendmottakere (med kopi til forretningsfører) og be 

dem sende relevante opplysninger til forretningsfører. De må få beskjed om at midlene 

må brukes inn ett år, og at styret skal ha melding om at stipendet er brukt til det søkte 

formålet. De søkerne som ikke fikk tildelt midler, må få beskjed om dette. 

 

10. Strukturert utdanningsprogram og spesialisteksamen?  

Styret støttet intensjonen bak forslagene fra Lasse Braathen, men mente at 

spesialitetskomiteen måtte arbeide med disse sakene. 

 

11. Årsmøte og generalforsamling: 

 Valg av møteleder for generalforsamling: Per Helsing var forespurt og sagt seg villig 

 Praktiske forberedelser. Gjennomgått. 

 Debutantpris: Marit organiserer. 

 

12. Eventuelt. 

 Fremdriften av planleggingen av jubileumsmiddagen er bekymringsfull. Marit og 

Petter avholder møte med Tor Langeland og Inger Hanstad om saken 24.4. 

 Representant i Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe for vurdering av HPV-vaksine til 

gutter: Styret innstiller Turid Thune, som har sagt seg villig. Petter følger opp. 

 Sykepleiere på Nordisk kongress?: Tas opp i møte i kongresskomiteen 24.4. og med 

styret i NDA 18.5.2015. 

 NFDV kan stå som medarrangør av kurs i psykodermatologi i 2016, men uten å være 

økonomisk garantist. 
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