
Forskningsutvalgets årsrapport 2017-18 
 

 

1. Sammensetningen av forskningsutvalget er endret siste året, og består nå av:  
 

Eva Maria Rehbinder, Lene Sandvik, Adel Olasz, og Eidi Christensen (leder).  

Medlemmer som er gått ut av utvalget er: Ingeborg Bachmann og Lars Kåre Dotterud.  

Disse takkes for god innsats.  

 

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. Forskningskurs/seminar  

 

Den 11/1-18 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV 

forskningskurs/seminar på Gardermoen. FOFO ønsker å styrke fokus på forskning. Flere 

forslag til akademisk kompetanse er foreslått som læringsmål i ny utdanningsplan innen vår 

spesialitet. Tellende kurstimer kan bidra som læringsaktivitet for måloppnåelse. I tillegg 

markerte kurset FOFOs 10-års jubileum.  

Kurset ble godkjent av legeforeningen som et tellende valgfritt 6 timers kurs for LIS og som 

etterutdanning for spesialister innen hud- og venerologiske sykdommer. Det var satt sammen 

av 3,5 undervisningstimer på formiddagen og 2,5 timer på ettermiddagen. Tilbudet på 

ettermiddagen svarer til det tradisjonelle forskningsseminaret. Deltagere kunne velge om de 

ville følge hele 6 timers kurset eller kun delta på ettermiddagen. Arrangementet samlet 45 

deltagere, hvorav 36 medlemmer i NFDV som deltok på hele kurset.  

Tema på formiddagen var: «Kliniske oppslagsverk: guidelines og databaser - Raske og gode  

svar i hverdagen» ved Katrine Aronsen, hovedbibliotekar, NTNU, bibliotek for medisin og  

helse. Deretter fulgte «God klinisk utprøving (Good clinical practice, GCP) - Regelverk,  

retningslinjer, prosedyrer, protokoll og studiedesign» ved Anja Bye, forskningskoordinator, 

rådgiver, Forskningsavdelingen og Sigrun Kristine Sæther, NorCRIN nettverkskoordinator, 

rådgiver, Forskningsavdelingen, begge fra St.Olavs hospital. Siste tema før lunsj var 

«Grunnleggende statistiske begrep forklart på en enkel måte - Økt forståelse av faglitteratur» 

ved Leiv Sandvik, professor i biostatistikk, Universitetet i Oslo. 

 

Ettermiddagen startet med en hilsen fra Legeforeningen ved Bjarne Riis Strøm, fagdirektør, 

Den norske legeforening etterfulgt av tema «Norsk dermatologisk forskning – før, nå og 

fremover» av Petter Gjersvik, førsteamanuensis, seksjon for hudsykdommer, Oslo 

universitetssykehus. Deretter fulgte «Styrking og forenkling av samarbeid innen klinisk 

forskning i Norge -  Hvordan kan NORCRIN tilrettelegge og støtte? av Sigrun Kristine 

Sæther, «Biologisk behandling for morgendagens praksis (NOR-DRUM studien) - Kan 

individualisert infliximab-dosering gi bedre resultater?» av Øystein Sandanger, LIS, ph.d. 

stipendiat, Seksjon for hudsykdommer og Institutt for indremedisinsk forskning, OUS og  

«Interaksjon med legemiddelindustrien – Minefelt eller mulighetens marked?» av Lars 

Slørdal, professor, overlege, Institutt for klinisk og molekylær medisin. NTNU, Avd. for 

klinisk farmakologi, St. Olavs hospital. Siste tema var «Fatigue ved psoriasis: prevalens og 

biologiske mekanismer – Tanker mot slutten av et Ph.D – prosjekt» av Inger Marie Skoie, 

ph.d. stipendiat, overlege hudavdelingen, SUS. 

 



Kurset ble svært godt mottatt. Det ble evaluert med en gjennomsnittlig poengsum på 4,3 der 5 

er høyeste oppnåelig. Et liknende kurs kan bli arrangert med noen års mellomrom. Møtet ble 

som vanlig avsluttet med hyggelig samvær, kake, vin og tapas. 

Neste års seminar er planlagt til torsdag 100119 på Gardermoen.  

 

For detaljert referat fra Forskningskurset/seminaret vises til FOFO-nytt (se punkt 4).  

 

4. FOFO-nytt:  
 

Forskningsutvalget har som mål å distribuere 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 2017 ble” Hoved-prisen» for beste publikasjon innen dermatologi og venerologi” tildelt 

Flora Balieva for artikkelen «The Burden of Common Skin Diseases Assessed with the 

EQ5D: a European Multi-centre Study in 13 Countries», publisert i British Journal of 

Dermatology  
 

YDF-prisen med støtte fra Galderma ble delt mellom to og gikk til Emilia Hugdahl og Teresa 

Løvold Berents. Prisene deles tradisjonelt ut i forbindelse med årsmøtet i NFDV.  

 

6. Møter: 

 

Forskningsutvalget har avholdt 1 møte på Gardermoen 201017. Hovedtema for møte var 

planlegging og organisering av aktiviteter for 2018 med spesielt fokus på forskningskurset. 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 27/2-18 

Eidi Christensen 


