
Forskningsutvalgets årsrapport  

 

1. Sammensetningen av forskningsutvalget er uendret siste året og har bestått av: 

Ingeborg Bachmann, Lars Kåre Dotterud, Eva Maria Rehbinder og Eidi Christensen (leder).  

 

2. Økonomi: 

Utgiftene til forskningsutvalget drift er beskjedne og dekkes i hovedsak av NFDV.  

NFDV dekker i sin helhet utgiftene til arrangement av forskningsseminar (se under). 

 

3. Forskningsseminar  
Den 12/1-17 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 

på Gardermoen. Rundt 30 medlemmer deltok på arrangementet.  

Tema var: «Forskning i skjæringspunktet mellom dermatologi og patologi - Eksempler og 

struktur som legger til rette for translasjon” ved Guttorm Haraldsen, forskningsgruppeleder 

og professor, Avdeling for patologi, OUS og UiO og ” Forskning og klinikk som integrert 

virksomhet - Hvordan kan avdelingsleder bidra til å ivareta forskere i den kliniske hverdag? 

ved Marit Saunes, avdelingssjef, overlege og førsteamanuensis, St. Olavs Hospital, og 

NTNU. Deretter fulgte Nina Jørgensen, spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket, Medisinsk 

bibliotek, Rikshospitalet, UiO opp med tema «Hold deg faglig oppdatert - Kunnskapssøk i 

databaser og digitale oppslagsverk. Teresa Løvold Berents, spesialist i dermatologiske og 

veneriske sykdommer, Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet, OUS avsluttet med å gi 

forsamlingen et interessant innblikk inn i sitt doktorgradsprosjekt.  

Alle foredrag syntes å bli tatt godt imot. Møtet ble som vanlig avsluttet med hyggelig samvær, 

vin og tapas 

Neste års seminar er planlagt til torsdag 110118 på Gardermoen.  

For referat fra Forskningsseminaret vises til FOFO-nytt (se punkt 4).  

 

4. FOFO-nytt:  
Forskningsutvalget har som mål å distribuere informasjon om forskning, forskere, 

publikasjoner og møteaktivitet i FOFO-nytt 1 gang/år med utgivelse i etterkant av årsmøtet i 

NFDV.  FOFO-nytt blir sendt ut til alle medlemmer av NFDV via e-post. 

  

5. Publikasjonspriser: 

I forbindelse med Generalforsamlingen, NFDV 2016 ble ”Pfizer-prisen for beste publikasjon 

innen dermatologi og venerologi” tildelt Anne Lise Helgesen for artikkelen «Vulvovaginal 

photodynamic therapy vs. topical corticosteroids in genital erosive lichen planus: a 

randomized controlled trial».  

YDF-prisen med støtte fra Galderma ble delt mellom tre og gikk til Christian Kvikne 

Dotterud, Ellen Heilmann Modalsli og Mohammad Rizvi.  

Prisene deles tradisjonelt ut i forbindelse med årsmøtet i NFDV.  

 

6. Møter: 

Forskningsutvalget har avholdt 1 møte på Gardermoen 150916. Hovedtema for møte var 

planlegging og organisering av aktiviteter for 2017. I tillegg har medlemmer i utvalget hatt 

kontakt i forbindelse med andre fagmøter og via e-post.  

 

 

 

 

 



7. Nettsiden: 

Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Nettsiden er redigert, og vil 

bli oppdatert jevnlig. Fra forskningsutvalget har Eva Maria Rehbinder tatt på seg 

hovedansvaret for dette. Nettsiden omfatter blant annet: publikasjoner fra NFDVs medlemmer 

siste år, oversikt over pågående dermato-venerologisk forskningsprosjekt, gamle FOFO-nytt, 

presentasjon av nye doktorgrader, forskningspriser, utlysninger til forskning/ fagutvikling, 

nyttige lenker m.m.  

Alle som driver med forsknings- eller kvalitetsprosjekt oppfordres til å legge ut informasjon 

om seg selv og om pågående prosjekt. 

 

 

Trondheim 20/3-17 

Eidi Christensen 


