
Forskningsutvalgets årsrapport for 2018 

 

 

1. Sammensetningen av forskningsutvalget er endret siste året, og består av:  
Eva Maria Rehbinder, Lene Sandvik, Adel Olasz, og Eidi Christensen (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 10/1-19 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 

på Gardermoen. Rundt 30 medlemmer deltok på arrangementet.  

Tema for kvelden var: «Tidsskriftreferat - Hvordan presentere en forskningsartikkel til 

kolleger på en god måte» ved Magne Nylenna, Fagdirektør, Folkehelseinstituttet og professor, 

samfunnsmedisin, UiO, Oslo og «Brukermedvirkning i forskning - Hvordan kan brukere og 

forskere bidra?» ved Nina Adolfsen, Kreftforeningen, Oslo. Deretter fulgte Lene Frøyen 

Sandvik, overlege, hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen opp med tema 

«Forskning innenfor hud og venerologi anno 2018 - En oppdatert oversikt over pågående 

prosjekter i Norge», etterfulgt av Trude Basso, overlege, ortopedisk avdeling, klinikk for 

ortopedi, reumatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital, Trondheim og tidligere redaktør 

for Yngreleger.no. som gav forsamlingen en grundig oversikt innen tema «Forskningens 

vilkår i klinisk hverdag - Påvirkes denne av ny ordning for spesialistutdanning?».    

Eva Maria Rehbinder, LIS, Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet, UiO, Oslo avsluttet 

med å gi forsamlingen et interessant innblikk inn i sitt doktorgradsprosjekt innenfor tema 

atopisk eksem.  

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 090120 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 2018 ble” Hoved-prisen» for beste publikasjon innen dermatologi og venerologi” tildelt 

Harald Moi for artikkelen «Microscopy of Stained Urethral Smear in Male Urethritis; Which 

Cutoff Should be Used?», publisert i Sexually Transmitted Diseases.  

YDF-prisen med støtte fra Galderma ble delt mellom tre, og gikk til Thrasyvoulos Tzellos, 

Inger Marie Skoie og Silje M Solberg. Prisene ble delt ut under årsmøtet i NFDV.  

 

 

 

 



6. Møter: 

Forskningsutvalget har avholdt 1 møte på Gardermoen 200918. Hovedtema for møte var 

planlegging og organisering av aktiviteter for høst 2018 og for 2019 med spesiell fokus på 

planlegging av forskningsseminaret. 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 6/4-19 

Eidi Christensen 


