
   
 

   
 

FOFO FORSKNINGSSEMINAR 2023 
NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI (NFDV) 

12. januar 2023 
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen 

16:00-16:05 Velkommen 

Jose Hernán Alfonso, Leder av Forskningsutvalget (FOFO), NVDV, LIS, seksjon for 

hudsykdommer, Oslo Universitetssykehus/ Overlege, ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt.  

 

16:05-16:35 Teledermatology in the Waikato, New Zealand 
Prof. Amanda Oakley, consultant dermatologist, Waikato Hospital/ Adjunct Associate 
Professor, The University of Auckland. President, International Society of Teledermatology. 
 
Prof. Oakley is a founder and former editor-in-chief of DermNet. She was an early adopter of 
teledermatology, initially with video consultations for patients who lived far from the hospital and then 
using referral responses to support primary care. She will tell us about the successes and plans for 
Waikato's teledermatology services. 

 
  

16:35-17:00  Livet som stipendiat i Danmark 
Kasper Køhler Alsing er lege og ph.d. kandidat ved Tattoo klinikk, Bispebjerg 
universitetssykehus/Københavns universitet. 
 
Dr. Alsing vil fortelle oss om hvordan er å forske på hudsykdommer i Danmark med eksempler fra sitt 
eget forskningsarbeid om tatoveringskomplikasjoner og tatoveringsfjerning.  

 
17:00-17:10  Pause 

 
17:10-17:30  Livet som stipendiat i Norge 

Erik Mørk er lege og ph.d. kandidat ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  
 
Dr. Mørk vil fortelle oss om sin vei mot dermatologien, og dele erfaringer fra livet som stipendiat her i 
Norge. Han forsker på basalcellekarsinom og fotodynamisk behandling. 

 
17:30-18:00  Kan vi gjøre noe med frafallet i norsk dermatovenerologisk forskning? 

Øystein Grimstad er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, ph.d., overlege ved seksjon for 
hudsykdommer, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og førsteamanuensis ved UiT 
Norges arktiske universitet. 
 
Dr. Grimstad vil dele sine tanker om utfordringer med å beholde dermatovenerologiske forskere etter endt 
ph.d grad, samt drøfte mulige løsninger for å motvirke frafallet.   

   
18:00-18:10 Pause 

 
18:10-18:55  How do we know anything? 

Prof. Steinar Hunskår. Professor i allmennmedisin, Universitet i Bergen. Seniorforsker ved 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
 
Prof. Hunskår vil gjennomgå og drøfte utviklingen av vår forståelse av vitenskapelig kunnskap og 
“sannheter”. Han vil beskrive og tolke det vitenskapelige hierarkiet og prinsippene fra anekdote til 
metaanalyse, samt hva som skal ligge til grunn for å bestemme beste kliniske praksis.  

 

18:55 – 19:00 Avslutning og middag 


