
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 26.01.2016 
  
Sted:  St. Olavs hospital, Trondheim 
Tidspunkt:  12.00-15.00 
Tilstede: Petter Gjersvik, Marit Saunes, Ellen Pritzier, Jan Cezary Sitek, Kristin Ryggen 
Forfall:  Xiaotong Li 
 

1. Referat fra styremøte 3.12.2015 
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.  
 

2. Sluttoppgjør for jubileumshøstmøtet 2015  
Sluttoppgjør forelå ikke til dagens styremøte. Foreløpige anslag tilsier et lite overskudd. Xiaotong 
var ikke tilstede og saken følges opp på neste styremøte. 
 

3. Sluttoppgjør for jubileumsmiddagen 2015  
Sluttoppgjør forelå ikke til dagens styremøte. Det forventes et underskudd på ca kr. 160 000. 
Styret har tidligere vedtatt å bruke kr 100 000 fra nettannonsene som delvis dekning av dette 
underskuddet. Xiaotong var ikke tilstede og saken følges opp på neste styremøte. 
 

4. Faste LIS-stillinger – status  
Legeforeningen planlegger et miniseminar i mars 2016 for vårt fagområde. Petter har kontaktet 
Anders Todal (som PSL-representant) og vil kontakte Øystein Grimstad (leder i spes.komiteen) 
med tanke på deltakelse på møtet. Turid Thune møter for OF. Petter ble gitt fullmakt til å 
kontakte Helse- og omsorgsdepartmentets prosjektleder for ny struktur for 
spesialistutdannelsen. 
 

5. Forslag til norske sesjonsledere og -forelesere på verdenskongressen i Milano 2019  
Jon Anders Halvorsen og Eidi Christensen nomineres som både potensielle ”moderators” og Lars 
Prestegarden, Mari Løset og Olav Sundnes som ” rising stars”. Petter melder fra til ILDS. 
 

6. Oppnevning av norske representanter til NDAs styre 2016-19 
Petter Gjersvik, Jan Cezary Sitek og Katarina Zak Stangeland ble oppnevnt som norske 
representanter for neste periode. I tillegg er Kristin Ryggen ikke-voterende styremedlem i kraft 
av kongresspresident i 2016. Petter melder fra til NDA. 
 

7. Novartis-stipender vår og høst 2016  
Novartis ønsker å fortsette med formidlingsstipender i 2016, med både vår- og høsttildeling. 
Petter lyser ut med Marit som mottaker av søknader. 
 

8. NFDV-stipender fra annonsemidler 
Saken ble utsatt til senere møte når sluttoppgjørene for jubileumsmøtet og jubileumsmiddagen 
vil være avklart. 
 

9. Priser for beste forskningsartikler i 2015  
Pfizer og Galderma er positive til videreføring av priser for beste forskningsartikler. Prisene 
planlegges utdelt på generalforsamlingen i april. Petter følger opp og gir beskjed til Eidi om 
igangsetting av prosess. 
 

10. Årsmelding 2015/16  
Petter hadde før styremøtet sendt ut utkast til årsmelding. Utkastet ble vedtatt med mindre 
endringer. 



 
11. Forberedelser til generalforsamling 29.4.2016   

Czarek ber hvert utvalg om en kort rapport om siste års (2015) aktiviteter. Petter utarbeider 
sakliste og sender ut innkalling til  generalforsamling.  
 

12. Høstmøtet 2016 
Høstmøtet  finner sted 3.-4. november 2016 på Radisson Nydalen og gjennomføres med samme 
konsept som tidligere. Tema blir dermatoskopi. CC Norway utarbeider p.t. utkast til budsjett. 
 

13. Årsmøte 2017  
Styret vedtok at årsmøtet 2017 blir i Bergen, sannsynligvis ultimo april 2017. Petter kontakter 
Lisbeth Rustad for videre planlegging. 
 

14. Euromelanoma.  
Jon Langeland arbeider aktivt med Euromelanoma 2016.  
 

15. Nordisk kongress  
Eget referat ved Marit  
 

16. Eventuelt: 

 Kun 7 LiS-leger og stipendiater har søkt NFDV-stipend til Nordisk kongress. Ny mail 
sendes snarlig fra Petter til alle avdelingsledere med anmodning om at flere LIS-leger og 
stipendiater melder seg på. Søknadsfrist for stipender utsettes til 25.02.16.  
Styret planlegger å følge opp den lave LiS/stipendiat-deltakelsen ved Nordisk kongress og 
de senere årsmøtene på fellesmøte med avdelingsledere i desember 2016. 

 Flere deltakere på NFDVs forskningsseminar fikk kraftig gastoenteritt-plager i etterkant 
møtet. Petter er i kontakt med Radisson Blu Gardermoen og avventer tilbud om 
kompensasjon. Styret planlegger ingen ytterligere tiltak. 

 NFDV har mottatt til høring forslag om endret funksjonstid for organisasjonsledd i 
Legeforeningen.  Styret vedtok å gå inn for 1.12. som mulig nytt tidspunkt for start av 
funksjonstid – ikke 1.11. som foreslått av sentralstyret. Petter følger opp. 

 NFDV organiserer en prekongress-middag 26. april, uavhengig av kongressbudsjett. NDA-
styret, kongresskomite  og programkomiteen inviteres.  

 Styremøte 27 april utgår. 

 I forbindelse med Nordisk kongress har Frode Kristiansen bedt om rom til PSL-møte og  
Kristine Fuskeland bedt om rom til møte for dermatologiske sykepleiere. Petter gir 
tilbakemelding til Frode og Kristin til Kristine om at møtene i så fall må skje før 
kongresstart. 

 


