
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rapport fra Kvalitetsutvalget 2016-17 
 
Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Silje Michelsen Solberg, Ellen Margrethe 
Slevolden og Ragnar Solberg Faye.  
 
Kvalitetsutvalget (KVU) har kommunisert gjennom enkelte lokale møter og hovedsakelig per  
E-mail. KVU har ikke generert økonomiske utlegg i løpet av siste virksomhetsår. 
 
Kvalitetsutvalgets aktiviteter 2016-17 
 
1. KVU har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge 
eventuelle spesifikke ønsker med hensyn til tema for skriftlige veiledere/retningslinjer innenfor 
avgrensede dermatovenerologiske områder. Her var det mange ulike forslag, men flere ønsket 
veiledere/retningslinjer for: Non-melanom-hudkreft, urticaria, pruritus og fototerapi. 
 
KVU ser det som sin kanskje viktigste oppgave å rekruttere redaktør(er) med spesialkompetanse 
og interesse for å arbeide med slike spesifikke veiledere/retningslinjer. 
KVU mener å ha en intensjonsavtale med to slike redaktører in spe. 

 

KVU har også laget et forslag til hvordan slike nye veiledere kan gå gjennom en 

evalueringsprosedyre bestående av styrebehandling og høring blant medlemmene via en 

tidsbestemt tilgjengelig periode på nettet, før status blir offisiell NFDV-veileder. Status som 

NFDV-veileder bør være tidsbegrenset, med definert dato for revisjon.  
 
2. Kvalitetsutvalget har utarbeidet et spørreskjema som er tenkt brukt i hudlegepraksis, om man 
ønsker et verktøy for tilbakemelding fra egne pasienter med hensyn til erfaring med 
hudlegekontoret/eventuelt hudpoliklinikken. 
Skjemaet er lagret i Wordformat slik at hver enkelt hudlege eventuelt kan tilpasse skjemaet til 
lokale forhold. 
KVU har testet skjemaet i en liten skala, og tror at det kan ha en viss nytte.  
Skjemaet har ligget ute på NFDV nettsidene, under rubrikken "vedlegg".  
 
3. Vi har omarbeidet et forslag til mandat for KVU som skal sendes til styret.  
 
4.  Metodeboken fra RH 2015, som det har vært en del spørsmål etter tidligere, ligger på NFDV 
nettsiden, under «Metodebøker og veiledere», men kan også søkes fram direkte via Google. 
 
 
Med hilsen Kvalitetsutvalget i Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
Silje M. Solberg, Ellen M. Slevolden og Ragnar S. Faye 


