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Referat fra NFDVs generalforsamling 2016 
 
Tid: Fredag 29.4. 2016 kl. 13:30 til 16:00  
Sted:  Scandic Hell Hotel, Stjørdal 
 
Før møtet ble følgende priser og stipend utdelt etter styrevedtak: 

1. Galderma-prisen for beste forskningsartikkel av en yngre norsk hudlege 
eller venerolog i 2015 
Galderma-prisen på kr. 25.000 ble delt likt mellom:  

 Christian Kvikne Dotterud 

 Ellen Modalsli 

 Mohammad Rizvi 
 

2. Pfizer-prisen for beste forskningsartikkel av en norsk hudlege eller 
venerolog i 2015 
Pfizer-prisen på kr. 30.000 ble tildelt Anne Lise Helgesen 
 

3. Novartis-stipend for formidling av forskning og fagkunnskap 
Novartis-stipendet på kr 60.000 ble tildelt Lars Prestegarden. 

Følgende saker ble behandlet av generalforsamlingen: 

1. Valg av møteleder 
Turid Thune ble valgt som møteleder 
 

2. Godkjenning av innkalling 
Innkalling ble  godkjent. 
 

3. Godkjenning av sakliste 
Sakliste ble godkjent 
 

4. Årsmelding fra styret 2015-16  
Petter Gjersvik presenterte styrets årsmelding for perioden 01.03.2015-
28.02.2016.  Det kom enkelte innspill om innføringen av faste LIS -stillinger.  
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Rammer og planer for fremtidig nordisk samarbeid ble utdypet. 
  

5. Rapport fra EADV 
Claus Lützow-Holm rapporterte fra EADV. Det er nå i overkant av 90 norske 
medlemmer. 
 

6. Rapporter fra komiteer og utvalg i NFDV 
Eidi Christensen rapporterte fra Forskningsutvalget, Katarina Zak Stangeland 
fra Kurskomiteen og  Ragnar Faye fra Kvalitetsutvalget, kfr. skriftlige 
rapporter. 
 

7. Regnskap for 2015 
Xiaotong Li gjennomgikk regnskap og revisorrapport for 2015. Regnskapet 
ble godkjent. 
 

8. Budsjett for 2017 
Xiaotong Li fremla styrets forslag til budsjett for 2017. Budsjettet ble vedtatt. 
 

9. Rapport fra spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer og 
diskusjon om ny spesialistutdanning 
Øystein Grimstad orienterte fra spesialitetskomiteens arbeid og rapport for 
2015. 
 

10. Rapport fra UEMS 
Lisbeth Rustad rapporterte fra UEMS . 
 

11. Eventuelt  

 Øystein Grimstad presenterte på vegne av spesialitetskomiteen  
prinsippene for ny ordning for spesialistutdanning av leger, planlagt 
innført i 2017.  Synspunkter og innspill fra medlemmene ble etterspurt og 
kan sendes til Øystein G. i etterkant av generalforsamlingen. 

 Spesialitetskomiteen hadde med tanke på det forestående arbeidet bedt 
om forankring i NFDVs generalforsamling av fire hovedpunkter spesifisert 
i eget skriv. Alle fire forslag ble tatt opp til votering med enstemmig 
godkjenning av forslag 1, 3 og 4. Forslag 2, som omhandlet obligatorisk 
sideutdanning, ble drøftet bredt og senere vedtatt med stort flertall.  

Godkjent av NFDVs styre 9.6.2016. 
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