
Årets forskerskoleseminar fant sted på Sund-

volden fra onsdag 24. til fredag 26. septem-

ber.  

Det var et tettpakket program alle tre dage-

ne. Førsteårsstudentene startet onsdag med 

kurset Allmennmedisinsk forskningformid-

ling.  

På torsdag sluttet andreårsstudentene seg til 

gruppen. De startet kurset Den allmennmedi-

sinske kanon, og fortsatte med andre del av 

kurset Presentere, publisere, disputere.  

Denne delen foregikk på engelsk, og alle 

andreårsstudentene fikk presentert og disku-

ter et abstract og en poster veiledet av 

Stuart Spencer, Excecutive Editor i The 

Lancet, og professor Jørund Straand fra UiO. 

Posterpresentasjonen som fant sted 

torsdag kveld, er en del av evalue-

ringen på dette kurset.  

Veilederne var også invitert, og det 

var ekstra hyggelig at flere tok seg tid 

til å delta både på kursprogrammet 

og på festmiddagen torsdag kveld.  

 

Vellykket forskerskoleseminar på Sundvolden  

19 nye NAFALM-studenter 

Et nytt kull studenter er i gang med sitt 

treårige forskerskole-løp.  

Denne gangen ble det tatt opp 19 studen-

ter. Kullet består av leger, sykepleiere, far-

masøyter og en sosialantropolog.   

Øverst fra venstre: Trygve Skonnord, Elin 

Bergene, Christine Gulla, Marianne Bolle-

stad, Marthe-Lise Næss-Andresen, Anne 

Jølle, Lene Dalbak. 

Nedre rekke fra venstre: Sigurd Danielsen, 

Ane Erdal, Irene Aasmul, Ingun Toftemo, 

Gro Beate Samdal, Tone Seppola-Edvardsen, Sven Eirik 

Ruud, Anne Cathrine Sundseth, Magnus Hjortdahl.  

Henrik Vogt og Olav Thorsen var ikke tilstede da bildet 

ble tatt. 
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Stuart Spencer  



I tillegg til å tilby kurs som kan 
inngå i de frie poengene i ph.d
-programmet, vil skolen legge 
vekt på nettverksbygging både 
for studenter og for veiledere. 
Dette skjer blant annet  gjen-
nom samlinger, nettbaserte 
møter og støtte til utvekslings-
opphold ved utenlandske 
universiteter. 

 

 

Nasjonal forskerskole i all-
mennmedisin har som mål å 
heve kvaliteten på den all-
mennmedisinske forskningen i 
Norge. 

Forskerskolen er et supple-
ment til den allerede eksiste-
rende ph.d-utdanningen ved 
de medisinske fakultetene i 
Norge, og vil gi forskerutdan-
ning spesielt rettet mot det 
allmennmedisinske fagfeltet. 

Forskerskolen er et samarbeid 
mellom Universitetet i Oslo, 
Universitetet i Bergen, UNI 
Helse, NTNU og Universitetet i 
Tromsø. Forskerskolen ble 
opprettet i 2013 og er finan-
siert av Norges forskningsråd 
frem til 2020. 

NAFALMs stab 
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Administrative koordinatorer: 

Leder: Professor Elin Olaug Rosvold, UiO (50%) 

Faglig koordinator: Professor Sabine Ruths, UiB, UNI helse (10%) 

Administrativ koordinator: Siri Evju Janssen, UiO (50%) 

Administrativ koordinator: May Karin Dyrendahl, NTNU (20%) 

Administrativ koordinator: Elin Christine Gundersen, UiB (20%) 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin NAFALM 

NAFALMs styringsgruppe 

Professor Hasse Mellbye, UiT 

Professor Jørund Straand, UiO (leder) 

Professor Johann August Sigurdsson, NTNU 

Ph.d-kandidat Anja Brænd, UiO 

Professor Guri Rørtveit, UiB 



 

Temaet for seminarrekken har 
vært abstracts og posterpre-
sentasjoner. Til tross for noen 
tekniske utfordringer er ho-
vedinntrykket at web-
seminarene er en effektiv 
møteplass for studenter og 
lærere. 

 

Posterpresentasjoner på årets Primærmedisinsk uke 

ganger i året. Møtene gjen-

nomføres ved hjelp av pro-

grammet Adobe Connect. 

Det første året med web-
seminarer er gjennomført, og 
erfaringene er gjennomgående 
positive. De to gruppeme på 
kull13 ble ledet av Elin O. Ros-
vold og Sabine Ruths.  

I samarbeid med Universitetet 
i Bergen inviterte NAFALM til 
innføringskurs om kvalitative 
metoder i allmennmedisinsk 
forskning i Bergen 24. - 26. 
mars 2014. Det var stor inter-
esse for kurset som hadde 18 
deltakere fra Norge, Sverige 
og Danmark. Deltakerne 
måtte være tatt opp på ph.d-
programmet, samt ha påbe-
gynt eller konkret planlagt 
eget prosjekt med kvalitativ 

metode. Gruppeveiledning på 
eget prosjekt utgjorde en 
sentral del av programmet 
med gjensidig læring som mål. 
Kurskomiteen besto av Ann 
Dorrit Guassora og Anette 
Graungaard  fra Forskningsen-
heden for Almen Praksis i 
København, samt Torgeir Gilje 
Lid og Kirsti Malterud 
(kursleder) fra AFE Bergen/Uni 
Research Helse og UiB, med 
Elin C. Gundersen fra NAFAL-
M/UiB som administrativt 
ansvarlig. 

 

Studentene på forskersko-

len er spredt utover hele 

landet fra Alta i nord til  

Stavanger i sør. Som en del 

av nettverksbyggingen har 

vi satset på webmøter mel-

lom samlinger og kurs. Stu-

dentene på et årskull er delt 

i to grupper  på 9-10 perso-

ner som har webmøter 4-5 

Kurs i 2014 

Side 3 Årgang 1, nummer 1 

Kurs i kvalitative metode i Bergen i mars 

RCT-kurs i Oslo i november 

Web-seminarene – en suksess! 

kurse ble det lagt vekt på 
praktisk gjennomføring av 
RCT i allmennpraksis. Stu-
dentene fikk møte forskere 
som presenterte erfaringe-
ne fra sine prosjekter. Etter 
kurset var det hjemmeek-
samen med å lage en to-
siders protokoll til et RCT-
prosjekt. Fullført kurs ga 4 
kurspoeng i PhD-studiet.  

For første gang ble det ar-
rangert poster-walk under 
forskningsdagen på PMU. 
Studentenes postere fra 
samlingen på Sundvolden 
ble gjenbrukt, og skapte 
interesse både hos deltaker-
ne på forskningsdagen og 
hos øvrige PMU-deltakere. 

På årets PMU ble  AMFF-
prisen utdelt for første gang. 
Den er på 15.000 kroner og 
deles ut av Allmennmedi-
sinsk forskningsfond til en 
ph.d-student som deltar 
med innlegg på PMU eller 
Nidaroskongressen. AFU-
prisen blir nå forbehold fors-

kere på et tidlig stadium i 
sin karriere. NAFALM-
student Heidi Fidjeland ble 
den første til å motta AMFF
-prisen for sin poster-
presentasjon General prac-
titioners´ experiences with 
and attitudes to cancer 
follow-up. 

Kurset Randomised, controlled 
trials in General Practice ble 
avholdt i Oslo fra 3.-5. novem-
ber. Til å forelese om cluster-
randomiserte studier hadde 
NAFALM invitert professor 
Sandra Eldridge, fra Queen 
Mary University of London. 
Kurset inkluderte også en 
poenggivende del om Good 
Clinical Practice (GCP).  På 



Nyhetsbrev for 
Nasjonal forskerskole i 
allmennmedisin 
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www.uio.no/nafalm 
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God Jul! 

Mars:  

 Kurs i Farmakoepidemiologi, Oslo  

 Kurs i Multisymptomatologi, Trondheim. 23.-25. mars 

Mai:  

 Søknadsfrist opptak 2015 er15.mai 

 Kurs i Statistikk, Tromsø. 19.-22. mai 

Juni 

 Symposium på Nordisk kongress (samarbeid med Nationella forskarskolan i all-
männmedicin i Sverige), 16.-18. juni 

September: 

Forskerskoleseminar Sundvolden. 16.-18. september 

 MEDFORM - Allmennmedisinsk forskningsformidling 

 Presentere, publisere, disputere 

 Allmennmedisinsk kanon 

Aktivitetskalender 2015 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 

HUSK: Søk-

nadsfrist for 

opptak til  

NAFALMs kull 

2015 er 15. mai 

 Aase Aamland har som første NAFALM-student levert sin avhandling til bedømmelse 

 Heidi Fidjeland fikk AMFF-prisen under årets PMU 
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