Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi
3.12.2015
Sted:
Tidspunkt:
Tilstede:
Forfall:
Ikke møtt:

Møterom Følling, Legenes hus
Kl. 15:00 -18:00
Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Jan C. Sitek, Kristin Ryggen
Kjersti Danielsen, Ragnhild Telnes (begge vara)
Ellen Pritzier

1. Referat fra styremøtet 5.11.2015
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.
2. Rapport fra Legeforeningens møte med fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteene om
spesialistutdanningen
Petter deltok på møtet sammen med Øystein Grimstad og orienterte. En gjennomgående ny
spesialistutdanningsstruktur skal implementeres. Mye er fremdeles under utforming.
Organiseringen synes i stor grad å legges til de regionale helseforetak. Forskningstjeneste utgår.
Legeforeningens rolle fremdeles under utarbeidelse.
3. Rapport fra møte med Marit Hermansen 18.11. 2015 om faste LIS-stillinger
Petter deltok for NFDV og orienterte. Presidenten og jurist fra Legeforeningen tilstede.
Tilbakemelding fra Presidenten er lovet etter at hun har diskutert saken med lederne i YLF og
PSL.
4. Forelesningshonorar på fremtidige høstmøter
Styret vedtok at Legeforeningens satser i utgangspunktet gjelder for alle forelesere. Ved ønsker
om avvik fra dette skal styret konsulteres.
5. Krav til stipendmottakere om innlegg på årsmøte
Styret vedtok at det skal anmodes om at stipendmottakere i etterkant av at midlene er benyttet
gir skriftlig tilbakemelding til styret om bruk av stipendmidlene. Innlegg på årsmøter kan
etterspørres der det synes relevant.
6. Stipend for deltakelse på Nordisk kongress 2016
Styret vedtok at NFDV stipendene a kr 3000,- skal benyttes til dekning av reise- og
oppholdsutgifter for LiS og stipendiater. Deltakeravgift dekkes ikke. Søknadsfrist 10.02.2016.
Tidlige søknader vil bli prioritert.
7. Møte i kongresskomiteen for Nordisk kongress i Trondheim
Eget referat ved Marit.
8. WHO Call for action on climate change
Petter orienterte om forespørsel fra International League of Dermatological Societies ( ILDS) om
NFDV vil delta i prosjekt om klimatiltak. Styret drøftet forespørselen og vedtok å ikke engasjere
seg.

9. 24th World Congress of Dermatology, Milan 2019
Petter orienterte om forespørsel fra ILDS om forslag til norske kandidater til sesjoner under
verdenskongressen i Milano I 2019. Styret drøftet aktuelle kandidater. Saken vil bli fulgt opp på
neste styremøte (svarfrist er 29. januar 2016).
10. Gave fra Legeforeningen
Mottatt ved jubileumsmiddagen. Styret enes om at gaven oppbevares på Rikshospitalet inntil
videre.
11. Gave fra den finske dermatologiforeningen – stipend til 46th ESDR Meeting, München Sept 1016, 2016
1200 Euro til ung norsk dermatolog. Utlyses snarlig av Petter.
12. Møteplan for 2016
Styrets møteplan for neste halvår 2016:
 26. januar Trondheim
kl. 12:00
 9. mars
Oslo
kl 14:00-17:00
 27. april Trondheim
formiddag?
 9. juni
Oslo
tentativt kl 12:00-15:00
13. Forberedelser til fellesmøte med avdelingslederne og leder i spesialitetskomiteen
Styret gjennomgikk punkter til møtet 4.12.2015.
14. Eventuelt
 Utlysning av (regulære årlige) NFDV-stipender avventes til NFDVs økonomiske status er
avklart etter Høstmøtet/jubileumsmiddagen.
 Xiaotong ønsker avløsning som norsk medlem i NDA. Czarek forespørres og skal tenke på
saken til neste styremøte.
 Euromelanoma 2016 : NFDV støtter videre norsk deltakelse i Euromelanoma og den
planlagte gjennomføring.
 Høstmøte 2016: Temaet for høstmøtet blir dermatoskopi. Tidspunkt: 3.-4. november 2016.
Lokaler er foreløpig ikke avklart.
 Publikasjonspriser: Petter tar kontakt med Galderma og Pfizer med tanke på videreføring av
publikasjonsprisene.
 Gro Kofstad ber om at økonomi-relaterte spørsmål fra NFDV-medlemmer primært stilles til
leder og kasserer i NFDV og ikke til henne. Petter informerer alle medlemmer om dette.
 Årsmøte i 2017 blir i Bergen ultimo april med CIC som kongressbyrå. Petter tar kontakt med
lokale arrangører og kongressbyrået.
 LIS-BIO-seminar finner sted i Trondheim 27.-28. januar 2016. Kristin sender programmet til
alle styremedlemmer.

