
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) torsdag 30. 

november 2017 kl. 15:00-19:30 

 

Sted:  Legenes hus, møterom Rutle 

Tilstede: Petter Gjersvik, Katarina Z. Stangeland, Thor Henry Andersen, Bjørnar Hoen, 

Jan C. Sitek, Kjersti Danielsen.  

Sigrid Rød og Lill Tove Norvang Nilsen tilstede under deler av møtet. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat fra styremøte 02.11.2017 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent 

 

3. Gjør kloke valg-kampanjen.  

Sigrid Rød fra Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat presenterte 

pågående prosjektarbeid om ulikhet i medisinsk praksis innen utredning og 

behandling av pasienter i Norge. Hver fagspesialitet vil forespørres om å utarbeide 

anbefalinger og forslag til implementering av fem selv-definerte temaer. Styret vil 

forespørre kvalitetsutvalget i NFDV å møte Sigrid Rød for en nærmere orientering, 

samt inviteres til planlagt workshop i februar 2018. Petter følger opp. 

 

4. Nasjonal UV- og hudkreftstrategi. 

Lill Tove Norvang Nilsen fra Statens strålevern presenterte et nystartet arbeid med en 

nasjonal UV- og hudkreftstrategi, fokusert på forebygging, for å redusere forekomst 

og dødelighet av hudkreft i Norge. Arbeidsgruppen er etablert og har medlemmer fra 

myndighets- og lovverksenheter. En referansegruppe skal snarlig opprettes, og NFDV 

vil bli anmodet om forslag til deltakere fra foreningen. Styret drøftet ulike momenter 

som kan adresseres av gruppen, eksempelvis sydentur, solvaner, solkrem-refusjon, 



alderstilpassede tiltak, solarieforbud, skremselskampanjer, fokus på 

aldersforandringer, nå frem til relevante målgrupper, ”løft-på-skjorta-se-på-ryggen”-

kampanje hos fastlegen. 

 

5. Rapport fra Euromelanoma-møte i Brüssel 10.11.2017  

Petter refererte fra møtet. Stor variasjon i hvordan de ulike deltakerlandene 

gjennomfører Euromelanom (EM)-dagen. Sentralt kommunikasjonsfirma involvert i 

”markedsføringen” av EM-dagen presenterte seg. Euromelanom-hjemmeside er 

opprettet på norsk, Petter ordner med oppdatering av siden. 

 

6. Rapport fra møte om styrking av fagaksen i Legeforeningen 20.11.2017 

Petter og Usha møtte på vegne av NFDV. Fokus rundt organisering og struktur av 

fagmedisinsk akse i Legeforeningen. 

 

7. Årsmøte i Stavanger april 2018: Planlegging, budsjett, påmelding 

Utlyses snarlig, Petter ordner. Møtet blir over to dager (torsdag-fredag) med ev. 

formøter kvelden før. Petter innhenter budsjett fra CIC. Honorar for foredragsholdere 

ordnes direkte med CIC (ikke via NFDVs kasserer). Styret vedtok å honorere invitert 

tysk foreleser med 9.000 NOK. Katarina og Petter organiserer guidet tur for invitert 

foreleser (Alex Anstay).   

 

8. Høstmøtet 2018 

Planlegging er godt i gang. Tema er bestemt. 

 

9. «Norsk aften» og NFDVs generalforsamling i Göteborg mai 2019 

Årsmøtet 2019 arrangeres ikke, se tidligere styremøtereferater. Styret vedtok å 

 arrangere NFDVs generalforsamling onsdag formiddag (fra kl. 09:00 eller 

10:00 til 12:00), før oppstart Nordisk kongress.  

 Arrangere Norsk aften kvelden før, dvs. tirsdag kveld kl 20:00. 

 

10. Assosiert medlemskap: Hvem, hvordan, hvor mye? 



Styret avgjør hvem som kan opptas som assosiert medlem i NFDV etter søknad. Thor 

Henry kartlegger et rimelig nivå på kontingenten og presenterer dette på neste 

styremøte. 

 

11. Samarbeid med Føflekkreftforeningen: Forbud mot solarium? 

Styret avventer arbeid og rapport rundt nasjonal UV- og hudkreftstrategi (se punkt 4) 

før denne saken behandles videre. 

 

12. Fellesmøte med avdelingslederne og leder i spesialitetskomiteen 1.12.2017 

Styret gjennomgikk program for fellesmøte 1.12.2017. I tillegg til punktene på 

opprinnelig utsendt agenda har det tilkommet tre saker, innsendt av 

avdelingslederne. 

 

13. Styrets møteplan for 2018 

Mandag 29. januar kl. 12-16, lunsj fra 11:30, Legenes hus, Petter bestiller rom 

Mandag 12. mars kl. 12-16, lunsj fra 11:30, Legenes hus, Petter bestiller rom 

Onsdag 18. april kl. 18-20, Sola, Petter bestiller rom 

Mandag 4. juni kl. 16-19, Ålesund, Thor Henry ordner rom og bevertning i etterkant 

 

14. Eventuelt 

 Nettannonser: Styret vedtok å øke annonsesum med kr 2000,- til kr 22 000 (+ 

moms). 

 Petter orienterte om at nye vedtekter for NFDV er godkjent av 

Sentralstyret/Sekretariatet i Legeforeningen. 

 Bjørnar presenterte forslag til heldagsmøte 18. april 2017 for FYD (Forening for 

yngre dermatologer). Styret drøftet forslaget og konkluderte med å foreslå et 

førstegangs FYD kveldsmøte 18.4.2017 uten nødvendigvis faglig program. Dette 

vil medføre at overnatting til torsdagen inkluderes i ev. fond III-søknad for 

deltakere på årsmøtet. Bjørnar og Petter arbeider videre med program for møtet 

og e-post til alle LIS-leger. 

 Styret drøftet forslag fra Jürgen Funk og Anders Todal om å arrangere et 

møte/kurs om avtalepraksis fredag 2.11.18, etter høstmøtet. Innspill fra styret 



inkluderte forslag om flere kvinnelige forelesere og å stryke noen innlegg (bl.a. 

om forskning), oppstart kl. 15:30/16:00. NFDV vil betale leie av et mindre lokale 

(Petter hører med CIC) og mat i pausen. Alternativt bør møtet utvides til et 

godkjent kurs, da med lengre program, eksempelvis med innlegg om juss og 

økonomi. Et slik kurs bør i så fall arrangeres på Gardermoen, med NFDV som 

arrangør. 

 NFDV har mottatt invitasjon til ILDS World Skin Summit i Ho Chi Minh City i juni 

2018. Styret vedtok å ikke delta. 

 Petter orienterte at oppnevningsperioden for fagutvalget for 

komptaneseområdet allergologi er forlenget 

 Høringssvar om overføring av finansieringsansvar for legemidler mot HIV, Hep B 

og C og alvorlig astma er utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet. 

 Styret har mottatt anmodning fra firma som selger Daxxin mot hodebunnsbesvær 

om å videreformidle e-post fra firmaet til NFDVs medlemmer. Styret vedtok å ikke 

sende e-post av denne art til medlemmene. Petter gir firmaet tilbakemelding. 

 Petter orienterte om utvikling i faste LIS stillinger-saken og mulighet for å koble 

overlegestillinger i distriktene mot LIS-stilling ved universitetssykehusene 

 Petter orienterte nye styremedlemmer om at EADV-kontingent for NFDVs 

styremedlemmer refunderes av NFDV. 

 


