Årsmelding fra styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi for
perioden 1.3.2014 - 28.2.2015
Norsk forening for dermatolog og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening i Den norske
legeforening. Foreningen har per 1.12. 2014 270 medlemmer – en økning med sju siden 1.2.2014.
Av disse var 173 godkjente spesialister i hud- og veneriske sykdommer, 41 pensjonister og 14
assosierte medlemmer.
Andelen kvinnelige medlemmer er økende. Kvinner utgjør nå 51% av alle medlemmer og 70% av
medlemmene under 50 år.
Styret har fått melding om at følgende medlemmer har gått bort siste året:
Thor Gundersen
Arne G. Johansen
Knut Wereide
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:

Petter Gjersvik
Marit Saunes
Xiaotong Li
Ellen Pritzier
Malte Hübner
Jan C. Sitek
Ragnhild Telnes

Regnskapsfører er Gro Kofstad i firmaet Cerebellum AS. Regnskapet revideres av revisjonsfirmaet
PKF Revisjon AS.
Honorarsatsene til styrets medlemmer er uendret: kr 10.000 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 ytterligere kr 1.500.
Styret har dette året prioritert disse oppgavene:




Støtte til forskning og fagutvikling
Nordisk samarbeid
Avtalen om faste utdanningsstillinger

Møteaktivitet
Styret har hatt seks møter, de fleste i Legenes hus. To møter har vært lagt til Trondheim.
Årsmøte og generalforsamling ble holdt 3.-5. april 2013 på Farris Bad i Larvik med TeVeBuskgruppen som lokal arrangør.

Styret og spesialitetskomiteen avholdt et fellesmøte i Oslo 3.6.2014, der aktuelle saker av felles
interesse ble diskutert.
Årets høstsymposium ble holdt på Ullevål Thon Hotel 13.-14. november 2014 med akne, rosacea og
hidrosadenitt som tema og med rekorddeltakelse av både leger og sponsorer. Regnskapet gikk i
tilnærmet balanse.
Styret og avdelingslederne ved universitetssykehusene hadde et fellesmøte i Legenes hus
4.12.2014, der også Legeforeningens ledelse deltok (se senere).
Årets forskningsseminar på Gardermoen ble holdt 15.1. 2015 med interne og eksterne
foredragsholdere. Styret dekker alle reiseutgifter for deltakerne.
Leder har representert foreningen på følgende møter:




Møter i spesialistgruppen i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), Oslo
Lederseminar i Legeforeningen, Oslo 14.-15.1. 2015
LIS-seminar om biologiske legemidler i Bergen 28.-29.1. 2015

Styret har støttet medlemmer som tilhører PSL økonomisk ved å dekke leie av møterom forut for
årsmøtet i Larvik.

Spesialistutdanningen
Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har inngått avtale om at alle
utdanningsstillinger på sykehus utlyst etter 1.7.2015 skal være faste. Dette innebærer at når en LISlege blir godkjent spesialist, kan vedkommende fortsette i stillingen med tittelen legespesialist,
høyere lønn og bedre rettigheter. Styret mener dette vil føre til en opphopning av spesialister på
universitetssykehusene, svakere rekruttering til avtalepraksis utenfor universitetsbyene og gradvis
reduksjon av utdanningskapasiteten.
Leder, nestleder og spesialitetskomiteens leder har skrevet en artikkel i Tidsskriftet om saken.
Styret og avdelingslederne har hatt møte med ledelsen i Legeforeningen, og leder har vært i møte
med styret i PSL og klinikkledelsen ved Oslo universitetssykehus. Det er planlagt møter med
ledelsen i Spekter og med Overlegeforeningen, YLF og PSL.
I følge Legeforeningen er det ikke mulig å få unntak for vår spesialitet eller å få til en ordning der
tilsetting utdanningsstilling knyttes til rett til overlegestilling ved annet sykehus eller til å overta
eller starte en avtalepraksis i regionen. Styret håper likevel på en fornuftig løsning.
Styret er glad for at det endelig er gjort avtale mellom Oslo universitetssykehus og Akershus
hudlegesenter om et pilotprosjekt der LIS-leger kan få 6 måneders tjeneste i avtalepraksis som
tellende i spesialistutdanningen. Prosjektet antas igangsatt før sommeren 2015.

Internasjonalt samarbeid
Alle NFDVs medlemmer er også medlemmer i Nordic Dermatology Association (NDA), der Petter
Gjersvik og Xiaotong Li er norske styremedlemmer. Styret i NDA møttes 9.10.2014 i Amsterdam,
der det ble vedtatt å foreslå nye lover for foreningen. Endringene innebærer at NDA endres fra å ha
individuelt medlemskap til å ha de nasjonale dermatologiske foreningene som medlemmer. Styret
anser dette som et godt grep for å styrke det nordiske samarbeidet.
NDA har stått bak nordisk kurs i hudkirurgi i København august 2014 og februar 2015. Kurset var

svært vellykket og skal gjentas i august 2015. Styret har refundert halve kursavgiften for norske
deltakere.
Eidi Christensen er norsk medlem i NDAs utdanningskomite, hvis oppgave er å få i stand flere
nordiske kurs.
NFDV har tatt på seg å arrangere neste nordiske kongress i Trondheim i 2016. Kristin Ryggen er
kongresspresident og Marit Saunes generalsekretær. Kristin Ryggen og styret i NFDV fungerer som
kongresskomite, med en lokal komite og en programkomite under seg. Planleggingen av
kongressen er i rute.
Ledere i de nordiske foreningene (unntatt fra Danmark) møttes under EADV-kongressen i
Amsterdam i oktober og ble enige om å møtes én gang årlig, gjerne i tilknytning til andre møter.
Styret har vedtatt å være representert på årsmøtene i de svenske og danske foreningene.
NFDV er ikke formelt tilknyttet EADV, som er basert på individuelt medlemskap. Norge er
representert i EADVs styrende organer med Jørgen Rønnevig (kasserer) og Claus Lützow-Holm
(styremedlem). NFDV dekker medlemsavgiften i EADV for NFDVs styremedlemmer.
NFDV er medlem av International League of Dermatological Societies (ILDS). Sammen med NDA og
foreningene i Sverige og Finland har styret nominert Olle Larkö (Gøteborg) som nytt europeisk
styremedlem i ILDS, som skal velges under verdenskongressen i Vancouver, Canada i juni 2015.
Petter Gjersvik og Marit Saunes skal representere NFDV.

Høringsuttalelser og andre tiltak
Styret har avgitt høringsuttalelser til Legeforeningen i følgende saker:






Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 til 80 år
Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
Regional plan for hudfaget 2014 – 2020
Forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier
Innspill til ny folkehelsemelding

Styret har støttet prosjektet Euromelanoma i Norge økonomisk og praktisk.

NFDVs 100-årsjubileum
Styret har nedsatt en egen kurskomite for høstmøtet 2015, som holdes 5. og 6. november. Møtet
skal ha et medisinsk-historisk innhold. Arbeidet med programmet er i rute.
Selve jubileet skal feires med en egen jubileumsmiddag fredag 6.11.2015 i Den Gamle Losje i Oslo.
Styret er innstilt på støtte jubileumsmiddagen med midler fra nettannonser og oppsparte midler
for at prisen for deltakelse ikke skal bli for høy.

Stipender og priser
På årsmøtet i Larvik ble følgende medlemmer tildelt stipend for forskning og fagutvikling:





Silje Solberg 30.000 kr. til NOKBIL register
Eva Rehbinder 25.000 kr til driftsmidler
Cato Mørk 10.000 kr til PDT-studie
Jan Sitek 10.000 kr til hospitering om genodermatoser,



Barbara Gasior-Chrzan 5.000 kr til foredrag på IUSTI.

Prisen for beste faglige innlegg 4.000 kr ble tildelt


Eva Tønsberg

Følgende medlemmer ble tildelt pris for beste forskningsartikler i 2013:



Per Helsing kr 30.000 (Pfizer)
Kjersti Danielsen kr 25.000 (Galderma)

Styret nominerte disse til deltakerstipend på American Academy of Dermatology-kongressen i San
Fransisco i mars 2015:



Kjersti Danielsen
Linn Landrø

På høstmøtet 2014 ble følgende medlemmer tildelt stipend:




HUMANA-stipend: Signe Solberg, Kjersti Danielsen
Novartis’ formidlingsstipend: Claus Lützow-Holm
Janssens reisestipend: Ingrid Roscher, Eva Rehbinder, Kristin Skullerud

Stipender basert på inntekter fra NFDVs nettannonser er utlyst, og tildelingene vil bli annonsert på
årsmøtet i april.
Stipender finansiert av Novartis for støtte til formidling, forskning og fagutvikling vil bli utlyst med
det første og vil bli annonsert på årsmøte i april.
Priser for beste forskningsartikler i 2014, sponset av legemiddelfirmaene Pfizer og Galderma, vil bli
utdelt på årsmøtet i april.

For styret i
Norsk forening for dermatologi og venerologi

Petter Gjersvik
leder

