Forskningsutvalgets årsrapport
Sammensetningen av forskningsutvalget er uendret siste året.
Medlemmer: Ingeborg Bachmann, Petter Gjersvik, Mohammad Rizvi og Eidi Christensen
(leder).
Økonomi: Forskningsutvalget har egen konto for løpende utgifter. Utgiftene til utvalgets drift
er beskjedne. NFDV dekker i sin helhet utgiftene til arrangement av forskningsseminar (se
under).
Aktiviteter:
1. Forskningsseminar på Gardermoen: Den 15/1-15 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid
med styret i NFDV Forskningsseminar på Gardermoen for åttende år på rad. Rundt 30
medlemmer deltok på arrangementet. Tema for årets møte var mangesidig. Ellen Modalsli,
stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og LIS, Hudavdelingen, St. Olavs Hospital
innledet med tema « Mitt doktorgradsprosjekt. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT) og psoriasis». Deretter fulgte tema «Mer enn tusen ord" ved Siri Lunde Strømme,
medisinsk redaktør for Den Norske Legeforening og « Det integrerte universitetssykehuset?»
ved Petter Aadahl, forskningsdirektør, St. Olavs Hospital. Siste faglige tema for kvelden var
«Har forskningen en formell rolle i spesialitetsutdanningen for hus- og venerisk sykdommer?»
ved Nils-Jørgen Mørk, medlem av spesialitetskomiteen for hud- og veneriske sykdommer og
seksjonsoverlege, Seksjon for hudsykdommer, Oslo Universitetssykehus.
For referat fra Forskningsseminaret vises til FOFO-nytt som deles ut i forbindelse med
årsmøtet i NFDV 2015.
2. FOFO-nytt: Forskningsutvalget har som mål å distribuere informasjon om forskning,
forskere, publikasjoner og møteaktivitet i FOFO-nytt 1 gang/år med utdeling i forbindelse
med årsmøtet i NFDV.
3. Publikasjonspriser: I forbindelse med Årsmøtet 2014 ble ”Pfizer-prisen for beste
publikasjon innen dermatovenerologi” for 2013 tildelt Per Helsing mens YDF-prisen gikk til
Kjersti Danielsen. Pfizer viderefører prisen for beste publikasjon og prisbeløpet er som
tidligere kr. 30 000. Også YDF-pris (YDF=yngre dermatologers forum) med støtte fra
Galderma videreføres. Prisen er på kr. 25 000 og kan deles mellom flere yngre dermatologer.
Begge prisene deles ut i forbindelse med årsmøtet i NFDV.
4. Møter: Forskningsutvalget har avholdt 1 møte i forbindelse med forskningsseminaret og har
ellers hatt kontakt via e-post.
5. Nettsiden: Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Alle som driver
med forsknings- eller kvalitetsprosjekt oppfordres til å legge ut informasjon om seg selv og
prosjekt/interessefelt.
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