
Forskningsutvalgets årsrapport 2015-16 

 

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

Ingeborg Bachmann, Lars Kåre Dotterud, Eva Maria Rehbinder og Eidi Christensen (leder).  

Medlemmer som er gått ut av utvalget er: Petter Gjersvik og Mohammad Rizvi. Disse takkes 

for god innsats. 

 

2. Økonomi: 

Utgiftene til forskningsutvalget drift er beskjedne og dekkes i hovedsak av NFDV. NFDV 

dekker i sin helhet utgiftene til arrangement av forskningsseminar (se under). 

 

3. Forskningsseminar  
Den 14/1-16 arrangerte Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV forskningsseminar 

på Gardermoen for niende år på rad. Rundt 30 medlemmer deltok på arrangementet. Tema for 

årets møte spente vidt og var ment relevant i forhold til utdanning og for spesialister både 

med og uten spesiell forskererfaring. Tema var: «Erfaringer fra en postdoktor tilværelse - 
Utfordringer, gleder og sorger ” ved Lars Prestegarden, postdoktor, Institutt for biomedisin, 

UiB/spesialist i hudsykdommer, Hudavdelingen, Haukeland og ”Kritisk lesning av artikler - 

Kan vi stole på publiserte resultater?” ved Eva Skovlund, professor, Institutt for 

samfunnsmedisin, NTNU. Deretter fulgte Cato Mørk, professor, Institutt for kreftforskning og 

molekylærbiologi, NTNU opp med tema «Fra ide til klinisk studie - Hva bør avklares før 

oppstart og gjennomføring?» Jan Cezary Sitek, overlege, Seksjon for hudsykdommer, Oslo 

Universitetssykehuset avsluttet med å gi en interessant oversikt over resultat fra en uformell 

undersøkelse innen vårt eget fagmiljø med tittel «Dermato-venerologisk forskning anno 2015- 

En oversikt over pågående forskningsprosjekter i Norge.» Alle foredrag syntes å bli tatt godt 

imot. Neste års seminar er planlagt til torsdag 120117 på Gardermoen.  

For referat fra Forskningsseminaret vises til FOFO-nytt (se punkt 4).  

 

4. FOFO-nytt:  
Forskningsutvalget har som mål å distribuere informasjon om forskning, forskere, 

publikasjoner og møteaktivitet i FOFO-nytt 1 gang/år med utgivelse i forbindelse med 

årsmøtet i NFDV. For 2016 er utgivelse planlagt til tidspunkt for høstmøte. Innhold vil i 

største trekk være innenfor de samme rammer som tidligere utgaver. Nytt av året er at FOFO-

nytt sannsynligvis blir sendt ut som pdf til alle medlemmer av NFDV via e-post. 

 

5. Publikasjonspriser: 

I forbindelse med Årsmøtet 2015 ble ”Pfizer-prisen for beste publikasjon innen 

dermatovenerologi” tildelt Florence Dalgard for artikkelen «The Psychological Burden of 

Skin Diseases: A Cross-Sectional Multicenter Study among Dermatological Out-Patients in 

13 European Countries», publisert i Journal of Investigative Dermatology.  

YDF-prisen ble delt og gikk til Patty Mantaka og Eva Tønsberg.  

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. Prisene deles tradisjonelt ut i 

forbindelse med årsmøtet i NFDV.  

 

6. Møter: 

Forskningsutvalget har avholdt 1 møte på Gardermoen 080915. Hovedtema for møte var 

planlegging og organisering av aktiviteter for 2016 og fordeling av ansvarsområder. I tillegg 

har utvalget hatt kontakt i forbindelse med annet fagmøte og via e-post.  



 

7. Nettsiden: 

Forskningsutvalget har egen forskningsfane på NFVD nettside. Nettsoden er nå under 

utbedring. Fra forskningsutvalget har Eva Maria Rehbinder tatt på seg hovedansvaret for 

dette. Nettsiden vil inneholde 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 prosjekt/interessefelt. 

 

 

Trondheim 7/3-16 

Eidi Christensen 


