
Forskningsutvalgets årsrapport for 2019 
 
 
1. Sammensetningen av forskningsutvalget er endret siste året, og består av:  
Adel Olasz, Ellen Modalsli, Emilia Hugdahl, og Eva Maria Rehbinder (leder).  
 
 
2. Økonomi: 
Utgiftene til drift av forskningsutvalget er beskjedne og dekkes av NFDV.  
NFDV dekker i sin helhet utgiftene til arrangement av forskningsseminar (se under). 
 
 
3. Forskningsseminar  
Den 9/1-20 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 
på Gardermoen. Rundt 40 medlemmer deltok på arrangementet.  
På dette FOFO møtet presenterte:  

• Nina Karlstrøm, Seksjonssjef ved Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning, Unit  
Åpen tilgang til forskningsresultater - hvor er Norge nå? 

• Kathrine Frey Frøslie, Førsteamanuensis i biostatistikk ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, Ås 
Spå eller forstå 
– Hvorfor regresjonsanalyse er som en blodprøve: Du må vite hva du ønsker å få svar 
på. 

• Marita Jenssen, LIS hud UNN PhD-student, Universitetet i Tromsø 
  Tanker fra en fersk PhD-stipendiat. 

• Via Skype: Kjersti Danielsen, Hudspesialist, PhD, Avtroppende Leder HISREG, 
Tromsø 
HISREG-veien videre 

     - hva må til for at HISREG skal bli til nytte for oss og våre pasienter? 
• Kenneth Hugdahl, professor, Institutt for Biologisk og Medisinsk psykologi, 

Universitetet i Bergen 
Forskning er ikke nødvendigvis vitenskap: Noen refleksjoner kring forskning og 
vitenskap 

 
Alle var enige om at det var spennende temaer presentert av gode foredragsholdere og møtet 
ble avsluttet med tre-retters middag. 
Neste års seminar er planlagt til torsdag 070121 på Gardermoen.  
For referat fra Forskningsseminaret vises til FOFO-nytt (se punkt 4).  
 
 
4. FOFO-nytt:  
Forskningsutvalget distribuerer informasjon om medlemmenes forskning, publikasjoner og 
møteaktivitet i FOFO-nytt 1 gang per år med utgivelse i løpet av høsthalvåret.  FOFO-nytt blir 
sendt ut til alle medlemmer av NFDV via e-post. 
  
 
5. Publikasjonspriser: 
I 2020 blir Hoved-prisen for beste publikasjon innen dermatologi og venerologi i 2019 med 
støtte fra Novartis tildelt Kåre Steinar Tveit for artikkelen «Treatment use and satisfaction 



among patients with psoriasis and psoriatic arthritis: results from the NORdic PAtient survey 
of Psoriasis and Psoriatic arthritis (NORPAPP)», publisert i Journal of the European Academy 
of Dermatology and Venereology.  
 
YDF-prisen med støtte fra Galderma blir delt mellom to, og går til Øystein Sandanger og Jose 
Hernan Alfonso.  
 
Disse prisene skulle egentlig deles ut på årsmøtet i april, men grunnet korona-utbruddet blir 
tildelingen flyttet til høstmøtet. 
 
 
6. Møter: 
Forskningsutvalget har avholdt 1 møte den 11.06.19 ved St Olav NTNU. Ellen Modalsli, 
Emilia Hugdahl og Eva Maria Rehbinder var fysisk tilstede, Adel Olasz deltok via skype. 
Hovedtema for møte var ny fordeling av arbeidsoppgaver med 2 nye medlemmer, planlegging 
og organisering av aktiviteter for høst 2019 og for 2020 med fokus på planlegging av 
forskningsseminaret. I tillegg har medlemmene i utvalget hatt jevnlig kontakt via e-post og 
telefon.  
 
 
7. Nettsiden: 
Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Nettsiden er redigert, og vil 
bli oppdatert jevnlig. Fra forskningsutvalget har Ellen Modalsli tatt over hovedansvaret for 
dette. Nettsiden omfatter blant annet: publikasjoner fra NFDVs medlemmer siste år, oversikt 
over pågående dermato-venerologisk forskningsprosjekt, FOFO-nytt fra alle år med 
presentasjon av nye doktorgrader, forskningspriser, utlysninger til forskning/ fagutvikling, 
nyttige lenker m.m.  
Alle som driver med forsknings- eller kvalitetsprosjekt oppfordres til å sende inn informasjon 
om seg selv og om pågående prosjekt med jevne mellomrom 
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Eva Maria Rehbinder 


