
Referat fra styremøte i NFDV onsdag 7. juni 2017 kl. 13:00-15:30  
 
 
Sted:  Legenes hus, Oslo 
Tilstede:  Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Ellen Pritzier, Jan C. Sitek 
 
Følgende saker ble behandlet: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste ble godkjent 

2. Godkjenning av referat fra styremøte 19.4.2017 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent. 

3. Referat fra generalforsamlingen 21.4.2017 

Referat fra generalforsamlingen ble godkjent. 

4. Faste LIS-stillinger – en oppdatering 

Petter orienterte. Det har siden forrige styremøte kommet signaler fra Legeforeningen 
om vilje til å overveie løsninger der ukvalifiserte søkere til spesialisthjemler og 
overlegestillinger kan koples til tidsbegrenset tilsetting i en LIS-stilling.  

5. Nytt norsk styremedlem i EADV 

Claus Lützow-Holm avslutter sitt styreverv i EADV høsten 2017. Xiaotong Li ble foreslått 
av styret som nytt medlem. Petter orienterer Claus. 

6. Koordinator for Euro-melanoma 2018 

Nåværende koordinator Jon Langeland ønsker ikke å fortsette vervet. Styret foreslo 
Jürgen Funk som ny koordinator. Dersom han ikke ønsker å påta seg vervet foreslås å 
forespørre Rita Grude Ladstein, Ingeborg Bachmann, Ellen Bjørge og Sonali Hansen. 
Petter følger opp. 

7. Industrisymposium på høstmøtet 

Fire legemiddelfirmaer har meldt interesse for et pre-symposium foran høstmøtet 
2.11.2017: 

 Almirall: New oral conventional therapy for psoriasis 

 Galderma: What´s new in rosacea 

 Novartis: Psoriasis pro & con.  Diskusjonstema 

 Sanofi: Atopic dermatitis 

Styret drøftet alternativene og vedtok å tilby Sanofi pre-symposiet. Styret understreket 
at presymposiets tema ikke trenger å ha relasjon til tema for høstmøtet. Petter følger 
opp.  



8. Janssen-stipend 

Stipendet er utlyst, og utlysningen skal gjentas etter sommeren. Stipendmottakere 
forplikter seg til å presentere sitt prosjekt enten som innlegg ved et årsmøte eller som en 
artikkel i eksempelvis Best Practice.  Stipendmottakere kan ved behov henvende seg til 
styrets kasserer for detaljer rundt stipendvilkår. 

9. Distribusjon av NFDVs medlemsliste til pasientforeninger 

Føflekkreftforeningen og Alopecia Areata-foreningen har henvendt seg til NFDV med 
ønske om å få distribuere sine pasientbrosjyrer til alle hudleger i Norge. Styret vedtok å 
utlevere en liste over NFDVs medlemmer med tilhørende arbeidssted til disse to 
pasientforeninger. Listen inneholder ikke postadresser. Petter følger opp.  

10. Møte med Føflekkreftforeningen (kl. 13:15-14:15) 

Roald Nystad (leder) og Espen Halvorsen (nestleder) møtte fra Føflekkreftforeningen, 
som ønsker å samarbeid med NFDV. Styret ønsker å ha hovedfokus på forebyggende 
tiltak, eksemplifisert ved å arbeide for minsket solariumsbruk og på sikt solariumsforbud. 
Euromelanoma er en annen samarbeidsarena. Styret og Føflekkreftforeningen ble enige 
om felles samarbeidsområder og planla nytt fellesmøte innen 2 år. 

11. Sted og tidspunkt for årsmøter i 2018 og 2019 

2018: I Stavanger 19. og 20. april 2018 på Sola Strand Hotell eller et hotell i bykjernen. 
Ønskelig å starte møtet torsdag morgen og avslutte fredag rundt kl. 16:00. Da må 
formøter (styre, kurskomité, PSL, o.l.) flyttes til onsdag kveld. Petter skal be 
kurskomiteen om å avklare om hvorvidt tellende timer og kursavgift påvirkes av en slik 
endring.  

 
2019: Nordisk kongress i Gøteborg holdes 8.-10. mai og vil sannsynligvis konkurrere med 
årsmøtet i NFDV om påmelding. Styret vedtok derfor å ikke holde et ordinært årsmøte i 
Norge våren 2019 og å arrangere generalforsamling og «norsk aften» i i Gøteborg på 
henholdsvis onsdag morgen og tirsdag kveld før Nordisk kongress starter onsdag ved 
lunsjtid. 

12. Eventuelt 

Reisestipend Nordisk kurs virtuell patologi: Styret vedtok å tildele reisestipend på kr 
5.000 hver til Narinder Nagra og Inderjeet Singh Cheema. Xiaotong følger opp. 

Ved en misforståelse ble det tidligere i vår overført ca. kr 80.000 til NFDV fra CIC 
Norway, hvor en del av summen skulle vært betalt som merverdiavgift. Avgiften er nå 
betalt. Høstmøtet gikk dermed  i overskudd med ca. kr 10.000. 

CIC Norway har ikke levert forslag til budsjett for høstmøtet 2017. Petter og Katarina 
Stangeland fikk fullmakt til å kontakte CIC Norway om å ferdigstille forslag til budsjett. 

Petter og Katarina fikk styrets fullmakt til å vurdere alternativ finansiering av høstmøtet, 
eksempelvis slik: 

o Alle deltakere betaler reise, opphold og deltakeravgift selv 



o Alle betaler deltakeravgift 
o Differensiert deltakeravgift 

 LIS-leger/stipendiater 
 Overleger 
 PSL-medlemmer 

o NFDV gir stipend for hel eller delvis dekning av reise/opphold for utvalgte grupper 
 LIS-leger utenom Oslo/Akershus 
 Overleger fra Nord-Norge 

o Kun rimelig sum refunderes, f.eks. ikke fullpris-flybilletter 
 

(Referat ved Jan Sitek, redigert av Petter Gjersvik 31.7.2017) 


