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Rapport fra Kvalitetsutvalget 2014/2015 
 

Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Silje Michelsen Solberg, Ellen Margrethe 

Slevolden og Ragnar Solberg Faye.  

 

 

KVU oppgaver/mandat 

 

KVU forholder seg til det til en hver tid sittende NFDV-styret mht valg av oppgaver og 

prioritering. 

 

 

KVU-aktiviteter 2014/15 

 

KVU gjennomførte i 2012/13 en spørreundersøkelse angående norske hudlegers bruk av 

nettsteder for faglig oppdatering og resultatene derfra har senere vært basis for arbeidet i KVU.  

 

Resultatene fra denne spørreundersøkelsen og spørreskjemaet som ble brukt er lagt ut på NFDVs 

nettsted. 

På basis av den samme spørreundersøkelsen ble det lagt linker til de forskjellige EDF (European 

Dermatology Forum) Guidelines som er omfattende og detaljerte med nøyaktige referanser.  

43 forskjellige dermatologiske tema er nå behandlet i disse retningslinjene. 

 

Blant annen faglig informasjon ligger RH Metodebok i 2010- utgave (2014- utgaven er blitt til en 

2015-utgave og vil bli tilgjengelig innen få uker) under ”Veiledere” på NFDV sidene på 

Legeforeningen.no. 

(Nettadresse: Legeforeningen.no-Spesialiteter-Hud-Relevante foreningsledd, NFDV-Veiledere-

Metodebøker og veiledere). 

Flora Balieva har gitt verdifull hjelp til redigering av faglig informasjon og linker som ligger på 

NFDV nettsider. 

KVU er fortsatt interessert i å rekruttere medlemmer med spesialkompetanse/interesse for å 

overvåke og fortløpende oppdatere spesifikke veiledere/retningslinjer som ligger på nettstedet til 

NFDV.   

 

Kvalitetsutvalget (KVU) har kommunisert innad via andre møter i dermatologi og ellers 

hovedsakelig pr E-mail. Vi har ikke generert utgifter i forbindelse med vårt arbeid siste år. 
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Det har vært til dels utstrakt møtevirksomhet i prosjektgruppen som arbeider med 

pasientregisteret for biologisk behandling (NOKBIL). Silje M, Solberg er representant for 

dermatologene i denne gruppen og gir en muntlig statusrapport på NFDV-årsmøtet, fredag 24.04 

(litt før kl 13). 

 

Silje Michelsen Solberg har nå sittet 2 perioder i KVU og har gitt melding til valgkomiteen om at 

hun pga andre oppgaver  ønsker avløsning. De gjenværende 2 medlemmer stiller til valg for en ny 

periode, og ser gjerne 1-2 nye medlemmer i utvalget. 

 

 

 

Med hilsen KVU 

Norsk forening for dermatologi  

og venerologi 

 

Silje M. Solberg, Ellen M. Slevolden og Ragnar S. Faye. 
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