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NAFALM på WONCA Europe 2016
WONCA Europe 2016 gikk av stabelen i København fra 15.18.juni (WONCA- World Organization of Family Doctors).
Temaet for konferansen var ”Family Doctors with heads and
hearts”
Mer enn 3000 allmennleger fra hele verden var samlet i København, og Anja Brænd fra kull-13 hadde som medlem av Scientific
Committee en sentral rolle både i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.
I alt 19 NAFALM- studenter deltok på konferansen, de fleste
med oral presentations. Noen fikk også med seg et praksisbesøk i en dansk allmennpraksis.
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Trygve Skonnord fra kull-14 presenterer e-verktøyet SESAM
-e (Survey Email Scheduling and Monitoring in eRCTs), laget
for å automatisere utsendingen og oppfølgingen av spørreskjemaer i en RCT.
Mina Dahli fra kull-15 deltok med presentasjonen
”Shared Care—Family
Health teams”. Mina er en
del av forskergruppen Nordic research network for children and adolescents – GPs and prevention, diagnosis, effective treatments, next of kin and family health teams.
Olav Thorsen fra kull-14 presenterer sin poster
”Typology of GPs’ referral practice”. Thorsens studie
har som mål å analysere forskjellige aspekter i henvisningsprosessen, og å se på mulighetene for en bedre
samhandling mellom allmennlegene og sykehusspesialistene.

Skolens leder Elin O Rosvold hadde en one-slide posterpresentasjon om erfaringene fra Forskerskolen
etter tre års drift. Presentasjonen er til dels basert på
en spørreundersøkelse foretatt blant forskerskolens
studenter.
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Kurs i kvalitative metoder i Bergen i april

Mandag 18. april 2016 var det igjen tid for
NAFALM kurset «Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning». Kurset arrangeres i Bergen
og samler både norske og utenlandske deltakere.
Denne gangen var det 14 engasjerte deltakere fra
Norge og Danmark. Kurskomiteen bestående av
Kirsti Malterud, Ann Dorrit Guassora, Anette
Graungaard og Torgeir Gilje Lid ledet kursdeltakeren gjennom tre innholdsrike dager. Hver dag var
kursdeltakerne samlet til korte undervisningsbolker etterfulgt av interessante diskusjoner. Hovedfokuset hver dag var lange gruppearbeid, med fokus på deltakernes pågående kvalitative forskningsprosjekter.
Litt sosialt var det også tid til, og tirsdagen gikk vi
Blide kursdeltakere og forelesere i Bergen
ut sammen og spiste middag. En fin mulighet til å bli
bedre kjent. NAFALM er stolt av å få arrangere dette
kurset, og vi takker kurskomiteen for god gjennomføring og kursdeltakerne for god innsats gjennom
hele kurset.
Elin Christine Gundersen

NAFALMs alumnigruppe
Den første alumnisamlingen for
PhD-studenter som har gjennomført Nasjonal forskerskolen i
allmennmedisin finner sted samtidig med og integrert i høstens
NAFALM-seminar på Sundvolden
21.-22. september.
Fjorårets avgangsstudenter,
NAFALMs første kull, tok
selv initiativet til samlingen og
ønsker nye avgangskull velkommen til framtidige alumnisamlinger.
Vi har hatt stor glede av to år
med diskusjon og erfaringsutveksling. Vi har lært mye sammen og av hverandre. Gjennom
forskerskolen har vi fått et landsomfattende nettverk rundt
forskning i primærhelsetjenesten.
Fellesskapet er verdifullt, og vi

ønsket å fortsette å
møtes.
Vår plan er at alumnisamlingen blir en
årlig hendelse sammen med NAFALMseminaret, og at nye
kull inngår i alumni
etter hvert som de
har fullført forskerskolen. Alumnigruppen vil dermed vokse
år for år, noe vi tenker er et gode.

Frøydis Gullbrå fra alumni-gruppen presenterer på WONCA
Europe 2016

Årets alumnisamling
har dels sitt eget program, med
temaene “Nydisputert – hva nå?”
og “Fagfellevurdering – hvorfor
og hvordan,” men deltakerne vil
også få med seg fellesforelesningen og minidisputasene. Samlingen

starter onsdag kveld med
deltakelse på postersesjonen
og fellesmiddagen.
Odd Martin Vallersnes
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NAFALM-studenter ute i verden
NAFALM gir støtte til et utenlandsopphold og et kurs i utlandet i løpet av opptaksperioden
Fra 1.6.2016 gis støtte etter følgende satser:

Internasjonalisering er en av målsettingene til Forskerskolen, og
stadig flere av skolens studenter
får plass til et kortere eller
lengre forskningsopphold i sitt
PhD-løp.
Johanna Laue tilbragte høsten
2015 ved University of Otaga,
Christchurch på New Zealand.
Hun er strålende fornøyd med
oppholdet:
Et halvt år fullt av møter med hyggelige og åpne mennesker, dyktige
forskere og storslått natur utvidet
ikke bare mitt perspektiv som forsker. Jeg håper at flere lar seg inspirere og dra ut til verden. Det lønner
seg!
Men det er ikke nødvendig å
tilbringe et halvt år på forskningsopphold for at man skal få
utbytte av det. Torunn Bjerve
Eide var to uker ved forskningsinstituttet NIVEL, som ligger i
Utrecht, Nederland.
Hvis du lurer på å benytte muligheten til å søke stipend fra forskerskolen har jeg et råd: Gjør det! Det
er både morsomt og nyttig, og uansett form, innhold og varighet på et
opphold kommer man hjem med
nyttig kunnskap man ikke hadde
fra før, både om forskning og om
helt andre ting! Om du ikke har et
prosjekt der det er helt opplagt at
et utenlandsopphold er på sin plass,



Utenlandsopphold inntil to uker:

kr 15.000



Utenlandsopphold to uker til 3 mnd:

kr 30.000



Utenlandsopphold over 3 mnd:

kr 50.000



Støtte til kurs i utlandet:

kr 15.000

er det likevel min
erfaring at det å
være i en annen
setting enn egen,
travel hverdag gir en
veldig god mulighet
til ro og fordypning i
eget prosjekt.

John-Tore
Eid tilbragte en
måned på forskningsopphold i
Adelaide, Australia

Gjesteforskerskontor hos NIVEL

Da mulighetene for et utenlandsopphold dukket opp gjennom forskerskolen, vekket det opp en gammel drøm.
Etter å ha tilbakelagt en måned som
kollega med dyktige fagfolk «Down
under» i mars-april, hadde virkeligheten langt overgått drømmen. Det jeg
syslet med på PhD-prosjektet i min
lille utkant på kloden, var til de grader blitt løftet fram og anerkjent som
forskning og kunnskap viktig for verden.

Les reisebrevene i sin helhet i NAFALM-bloggen
http://blogg.uio.no/med/helsam/
nafalm/

John-Tore Eid foran Terrace Towers,

Adelaide
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NAFALMs stab er i 2016 styrket med flere faglige ansatte. Vi er glade for å ha fått med
oss professor Linn Getz (NTNU), førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson (UiB) og forsker Mark Spigt (UiT/Maastricht) på laget.

Linn Getz

Stefan Hjørleifsson

Mark Spigt

Professor Elin O Rosvold er tilbake som NAFALM-leder fra 1.mai, nå i en 20% stilling.
Også i NAFALMs styringsgruppe er det gjort endringer. Sabine Ruths har tatt over som
styringsgruppens leder, og Jørund Straand er UiOs representant.
NAFALMs 4. kull er tatt opp. Denne gangen er det tatt opp 10 studenter. Blant disse er
det syv leger, en farmasøyt og to kiropraktorer.

Foreløpig aktivitetskalender høst 2016

Se vår webside
www.med.uio.no/nafalm

September:
Blogg http://
blogg.uio.no/med/
helsam/nafalm/

Forskerskoleseminar Sundvolden. 20.-22.september
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