
Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi  

 

Tid:           26.04. 2016 kl. 18:00-18:45 

Sted:        Scandic Hell, Stjørdal 

Tilstede: Petter Gjersvik, Marit Saunes, Jan Cezary Sitek. Dessuten møtte 
Kristin Ryggen.   

Forfall: Xiaotong Li, Ellen Pritzier 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Styret var beslutningsdyktig med tre 
medlemmer tilstede. 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 09.03.2016 
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent 
 

3. Nordisk kongress (eget referat) 
 

4. Novartis-stipend for formidling og fagutvikling 
Marit redegjorde for alle søkere. Lars Prestegarden ble innstilt og vedtatt av 
styret som mottaker av Novartis-stipendet på kr 60 000. 
 

5. Galderma-prisen for beste forskningsartikkel av en yngre norsk hudlege eller 
venerolog i 2015 
Styret vedtok å følge forskningsutvalgets innstilling  av Christian Kvikne 
Dotterud, Ellen Modalsli og Mohammad Rizvi som likeverdige prismottakere 
av Galderma-prisen på totalt kr. 25 000. 
 

6. Pfizer-prisen for beste forskningsartikkel av en norsk hudlege eller venerolog i 
2015 
Styret vedtok å følge forskningsutvalgets innstilling av Anne Lise Helgesen 
som mottaker av Pfizer-prisen på kr. 30 000 



 
7. Gave til den finske hudlegeforeningen ved 100-årsjubileet 

Styret vedtok å opprette et stipend pålydende 1.200 Euro til et ungt medlem 
av den finske hudlegeforeningen for deltakelse på ESDR-kongressen i 2017. 
Stipendet er NFDVs gave i anledning den finske hudlegeforenings 100-års 
jubileum i 2016.  Petter følger opp.  
 

8. Forberedelser til generalforsamlingen 29.04.16, inkl. regnskap og budsjett. 
Oppstart av generalforsamlingen fremskyndes til kl. 13.30. 
Turid Thune stiller som møteleder. 

7.     Eventuelt 

 NFDV står som arrangør av orgelkonsert i Nidarosdomen 28.4.2016 med 
hudlege Guttorm Guleng, som spiller uten honorar. Styret vedtok å 
dekke alle utgifter til arrangementet, inkl. faktura fra menigheten (kr. 
11.500), trykking av programark og busstransport. 

 Petter orienterte fra møtet med Legeforeningens ledelse 19.03.2016 
om faste LIS-stillinger, der Petter, Øystein Grimstad og Anders Todal 
møtte på vegne av hudlegene. Legeforeningen signaliserte at de 
primært vil arbeide for å opprette flere gruppe II-avdelinger, især i 
Helse Sørøst. Nytt møte er planlagt 16.6. 2016. 

 


