Referat styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi
Tid:

Fredag 22. mai 2015 kl. 10:00-16:00
Lunsj kl. 12:00
Sted: Møterom Rutle, Legenes hus
Tilstede: Petter Gjersvik, Jan Sitek, Marit Saunes, Xiaotong Lie, Kristin Ryggen (Nordisk
kongress) og Ellen Pritzier
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Møte i kongresskomiteen for Nordisk kongress i Trondheim april 2016 – eget referat
 Rapport fra styremøtet i NDA 18.5.
 Lokal komite – status
 Programkomite – status
 Kongressdeltakelse fra ikke-leger?
 Videre planlegging
3. Referat fra styremøtet 23.4.2015 ble godkjent.
4. Referat fra NFDVs generalforsamling 24.4.2015 ble godkjent.
5. Faste utdanningsstillinger – en oppdatering. Petter Gjersvik har skrevet en artikkel til YLFforum.
6. Rapport fra vårmøtet i Svenska Selskapet för Dermatologi och Venereologi. Marit Saunes
representerte Norge på det svenske møte som var sponset og gikk over tre dager i
Skövde.
7. Rapport fra styremøte i Nordic Dermatology Association 18.05.15. Norge hadde ikke
betalt medlemsavgift for 2014, Xiaotong ordner dette. Målet for utdanningskomiteen i
NDA er å prøve å arrangere ett til to nordiske kurs hvert år.
8. Jubileumshøstmøte: Tor Stangeland og Inger Hanstad informerer om ferdig program og
jubileumsmiddag på neste styremøte 02.09.15 Petter Gjersvik tar kontakt med CC
Norway for konsept godkjenning. Petter Gjersvik tar kontakt med Katarina Stangeland
for budsjett for høstmøte. En egen pris for høstmøte.
9. Jubileumsmiddag: Se punkt nummer 8. En egen pris for jubileumsmiddagen 6. November
2015 på 1200 kr per kuvert for medlemmer som er spesialister og 500 kr per kuvert for
lis-medlemmer. Overnatting på hotell fra fredag til lørdag betales av medlemmene selv.
10. Søknad om støtte til metodebok om genodermatoser utgår.
11. Felleskatalogen fortsatt i papirformat. Marit ser på saken.
12. Konferanse om kvalitetssikkerhetsarbeid 8.-9.9.2015. Et Kvalitetsutvalgsmedlem
utfordres til å dra på dette.
13. Norsk aften på EADV. Petter Gjersvik følger opp saken.

14. Spesialistdiplom fra NFDV. Petter Gjersvik sender en e-post med et diplom for mal for
ferdige spesialisert til avdelingssjefene. Petter følger opp debutantpris med underskrift.
Petter følger opp Novartis stipend.
15. Møte med Psoriasis- og eksemforbundet (avtalt kl. 13:00). Ragnar Akeraas
(forbundsleder), Maren Awici Rasmussen (ungdomsrepresentant) og Terje Nordengen
(generalsekretær) stiller fra Psoriasis- og eksemforbundet. Nedennevnte saker
diskuteres.
 Forslag til nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med psoriasis (se
egen e-post). Det konkluderes her med at det ikke er indikasjon for felles
nasjonale retningslinjer da det er relative gode rutiner for dette.
 Hudlegedekningen: Petter Gjersvik orienterte om faste utdanningsstillinger og
eventuelle konsekvenser for etterutdanning av hudleger.
 Mangel på lysbehandlingstilbud i distriktene.
 Behandlingsreiser til utlandet
16. Møteplan høsten 2015: 02.09.15 kl 10.00, 05.11.15 kl. 12.00, torsdag 03.12.15 kl 1800
med møte med avdelingslederne 04.12.15 kl. 10.00 til 15.00.
17. Eventuelt:
Norsk aften i Vancouver - Petter sender ut invitasjon fra legemiddelfirmaene.
Nasjonal veileder for henvisning til Spesialisthelsetjeneste. Petter Gjersvik sender
saken til Jan Sitek som lager en uttalese på dette
Ellen Slevolden på vegne av Kvalitetutsvalget etterlyser et mandat for
Kvalitetsutvalgets arbeid. Petter Gjersvik snakker med Turid Thune.

Referent,
Ellen Pritzier

