
Atle Klovning overtar som leder for NA-

FALM 01.01.16, da Elin O. Rosvold starter 

som utdanningsleder ved Institutt for helse 

og samfunn (HELSAM) ved UiO. Atle er 

førsteamanuensis ved Avdeling for all-

mennmedisin, HELSAM, og har lang erfa-

ring som forsker innen mange allmennme-

disinske områder. Han er spesialist i all-

mennmedisin og fastlege i Oslo.  

Elin O. Rosvold vil fortsette å være knyttet 

til forskerskolen som leder for styrings-

gruppen. Her tar 

hun over etter 

Jørund Straand. 

Begge to vil fort-

satt delta som 

kursledere/

forelesere på kurs 

i regi av NA-

FALM.    

http://

www.med.uio.no/

helsam/personer/vit/atleklo/index.html  

Forskningspris til NAFALM-student 

Forskerskolestudent Elin Høien Bergene 

fra NTNU vant AMFF-prisen på Forsk-

ningsdagen på Nidaroskongressen ons-

dag 22. oktober med sitt foredrag og 

poster om hvordan man gir barn medisi-

ner.  

Ved overrekkelse av prisen fikk Elin ros 

både for sitt gode og originale prosjekt 

og for sin engasjerte fremleggelse av 

resultatene. AMFF-prisen er et reisesti-

pend på 20.000 kroner og deles ut av 

Allmennmedisinsk forskningsfond til 

forskere som er i gang med eller har 

avsluttet en doktorgrad. 

Seks NAFALM-studenter presenterte 

sine prosjekter som foredrag og postere på Forsk-

ningsdagen på Nidaroskongressen torsdag 22.10.  
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eksamen for et avgangskull, 

i form av artikkelpresenta-

sjoner og påfølgende mini-

disputas. I alt 16 studenter 

gjennomførte sin minidis-

putas på årets Sundvolden-

seminar og har fått sine 

diplomer som bevis på 

gjennomført Forskerskole i 

allmennmedisin,  

 

Årets NAFALM-seminar 

samlet totalt 74 deltakere. 

For første gang var det tre 

studentkull samlet, i tillegg 

til veiledere, forelesere og 

gjester fra inn– og utland.  

Det var ekstra gledelig at 

så mange veiledere tok seg 

tid til å delta på samlingen. 

Det er viktig for Forskers-

kolen at veilederne tar del i 

skolens aktiviteter, Fors-

kerskolen ønsker å være 

en ressurs også for dem.  

NAFALM-seminaret funge-

rer også som oppstartsse-

minar for våre nye studen-

ter og NAFALMS nye kull 

var samlet for første gang 

på Sundvolden.  

Programmet inneholdt bå-

de kurs og fellesaktiviteter. 

De tre studentkullene had-

de separate kurs, og i til-

legg var det en egen sesjon 

for veilederne under ledel-

se av Dag Bruusgaard. 

Torsdag kveld var det pos-

terwalk i forkant av fest-

middagen. Fredag formid-

dag holdt en engasjert Mag-

ne Nylenna plenumsfore-

draget ” The floor is 

yours”.  

Fredag ettermiddag ble det 

for første gang avholdt 

 

 

 

 

Side 2 NAFALM-nytt 

God stemning på årets NAFALM-samling 

 

 Avgangskullet fikk utdelt sine diplomer under festmiddagen 

torsdag kveld. 

Kull 2015 

 



Ny student i NAFALMs styringsgruppe 

 

 

beidet om symposiet 

"National Research School of 

General Practice - creating a 

strong network for future 

primary care research". Ledel-

sen for forskerskolene ønsket 

å sette søkelyset på i hvilken 

grad forskerskolene bidrar til 

mere og bedre allmennmedi-

sinsk forskning, og se nærme-

re på hvilke muligheter som 

ligger i fremtidens allmennme-

disinske forskning. 

I etterkant av kongressen er 

NAFALM med i et nordisk 

samarbeid om forskning i all-

mennpraksis der planen er å 

søke EU-midler. 

Side 3 

NAFALM holdt fra 27-

29.oktober kurset 

"Introduction to 

pharmacoepidemiolo-

gy" sammen med Nasjonal 

forskerskole i farmasi  

To nåværende og en fremti-

dig NAFALM-student deltok 

sammen med studenter i 

farmasi. 

Her foreleser Christian Berg 

fra Folkehelsa om ATC-

systemet i forkant av at stu-

denten skal gjøre en praktisk 

gruppeoppgave. Jørund 

Straand deltok som foreleser 

fra NAFALM. 

                   

Kurs-samarbeid med Forskerskolen i farmasi 

Stor deltakelse på Nordisk kongress i allmennmedisin i Gøteborg 

Nordisk kongress i allmenn-

medisin gikk av stabelen i 

Gøteborg fra 16. – 18. juni. 

Oppslutningen omkring 

årets kongress var rekord-

stor, totalt var det over 

1350 påmeldte deltake-

re.  Hele 19 NAFALM-

studenter presenterte sin 

forskning på kongressen i 

form av posterpresentasjo-

ner, oral presentations og 

som deltakere på symposier 

og workshops. Den norske 

og den svenske forskersko-

len i allmennmedisin samar-

NAFALM-studenter  ”down under” 

Også i høst har to av NA-

FALMs studenter hatt forsk-

ningsopphold utenfor Norge. 

Johanna Laue har tilbragt hele 

høsten på New Zealand. og-

Kristian Jansen har vært to 

uker i Sydney, Australia.  

 

Kristians reisebrev kan leses på 

NAFALMs blogg  

http://blogg.uio.no/med/helsam/

nafalm/ 

Kristian i Australia 
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allmennmedisin 
Postboks 1130 Blindern 

www.med.uio.no/nafalm 
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April:  

 Kurs i kvalitative metoder i Bergen  18-20.april  

Mai:  

 Søknadsfrist for årets opptak 2016 er 15.mai 

 

September: 

NAFALM-seminaret 20-22.september 2016 på Sundvolden 

 MEDFORM - Allmennmedisinsk forskningsformidling 

 Presentere, publisere, disputere 

 Den Allmennmedisinske kanon 

 

Aktivitetskalender 2016 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 

God Jul 

og et riktig godt nytt  

NAFALM-år 

Endringer i styringsgruppen 

To av forskerskolens initiativtakere, Guri Rørtveit og Jørund 

Straand, går nå ut av sine verv i styringsgruppen. Vi benytter 

anledningen til å takke for deres store innsats med  å etable-

re og delta i oppbygningen av  Nasjonal forskerskole i all-

mennmedisin!  

Inn i styringsgruppen kommer Elin O Rosvold som ny leder 

og Sabine Ruths som representant fra UiB/UNI Research 

Helse. Jesper Blinkenberg (UiB) er valgt til ny represen-

tant.for stipendiatene Han tar over etter Anja Brænd (UiO), 

som har vært stipendiatrepresentant i styringsgruppen siden skolens oppstart. Vi  ønsker 

de nye medlemmene av styringsgruppen lykke til!  

Jesper Blinkenberg 
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