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Det femte NAFALM-seminaret i rekken
gikk av stabelen på Leangkollen hotell i
Asker. Seminaret har blitt en årlig begivenhet, ikke bare for studentene, men
også får alumni og veiledere. Som alltid
ble det tre intense dager med kurs,
presentasjoner og møter, men det ble
også tid til å bli bedre kjent med hverandre.
De nye NAFALM-studentene, kull 2017,
startet sitt program tirsdag formiddag
med kurset Allmennmedisinsk forskningsformidling. Kull 2017 består av 13
studenter, 11 leger, en statsviter og en
master i helsevitenskap. Onsdag formiddag sluttet resten av studentene
seg til seminaret, sammen med en
gruppe veiledere og alumni-studenter.
Onsdag kveld samlet alle deltakerne
seg for postersesjon og senere middag
med utdeling av diplomer til avgangsstudentene.
Torsdag morgen ble de separate sesjonene avsluttet før årets fellesforelesning. Foredragsholder i år var Anna
Stavdal, president i WONCA Europe. Temaet for forelesningen hennes
var "Wonca og allmennmedisinsk forskning". Årets seminar ble avsluttet med
avgangsstudentenes minidisputaser.

Avgangskullet med sine diplomer
Foto: Per Hjortdahl

Leangkollen fungerte fint som seminarsted

Kull 2017

President i WONA, Anna Stavdal
Foto: Per Hjortdahl
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Dagseminar med Kirsti Malterud i Bergen i august
I august inviterte Uni Research Helse og
Nasjonal forskerskole i allmennmedisin
til et åpent dagsseminar i Bergen i regi
av Kirsti Malterud. Temaet var Kvalitativ
metasyntese som forskningsmetode i
medisin og helsefag.
Kvalitativ metasyntese er en egen form
for systematisk oversikt med gjenbruk
og syntese av kvalitative primærstudier.
Kirsti Malterud tok på seminaret utgangspunkt i sin nye bok om temaet og
presenterte hovedprinisippene ved litteratursøk, analyse og syntese og vitenskapsteoretiske utfordringer som er
spesifikke for metasyntese som kvalitativ forskningsmetode. Det ble også tid til
spørsmål og diskusjon fra salen.

Kurs i systematiske oversikter
NAFALM arrangerte i november kurset
”Systematiske oversikter—finne, forstå
og bruke”. Odd Martin Vallersnes var
ansvarlig for kurset, som ble holdt i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
Det var stor interesse for kurset, og i tillegg til NAFALM-studentene deltok studenter fra Forskerlinjen på medisinstudiet, ansatte på Universitetsbiblioteket
og fra Folkehelseinstituttet.
Det ble tre svært intense kursdager, hvor
temaene blant annet var kritisk vurdering
av studier og skjevheter ved disse, og
søkestrategier og systematiske verktøy
for vurdering av studier. I tillegg til lærte
deltakerne å lese og forstå systematiske
oversikter. Alt dette er kunnskap som er
viktig både når man planlegger et forskningsprosjekt og i sammenskrivingen av
et doktorgradsarbeid.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var
gjennomgående svært positive.
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NAFALMere ute i verden
Også denne høsten er flere av våre
studenter på forskningsopphold, og vi
synes det er veldig hyggelig at stadig
flere av studentene våre benytter anledningen til å reise ut. Forskerskolen
bidrar med støttet til utenlandsopphold
etter faste satser. Tilbakemeldingene
fra studentene er at dette har gitt dem
nye impulser både faglig og personlig,
og at de har knyttet viktige kontakter.
Ingvild Vik og Marianne Bollestad har
tatt turen til Bond Universisty, The
Gold Coast Australia. De har vært
svært aktive på forskningsfronten og
har sendt to artikler til vurdering i et
tidsskrift og fått hjelp til språkvask. I
tillegg bruker de fritiden til å få nærkontakt med lokalt dyreliv, både kenguru, koalaer og magpies.
Irene Aasmul har hatt et forskningsopphold ved Azusa Pacipic University i California, i tillegg til at hun har presentert
prosjektet sitt ved ACPEL-konferansen
i Banff, Canada. Hun sier selv at det å få
oppleve et utenlandsk miljø, og diskutere med andre forskere var svært inspirerende og en nyttig erfaring for hennes doktorgradsarbeid.
Ny student i NAFALMs styringsgruppe

Kristian Jansen har disputert
Kristian Jansen fra kull 2013 disputerte
ved Universitetet i Bergen 3. november
med avhandlingen ”End of life care in
nursing homes. Palliative drug prescribing and doctors’ existential vulnerability”.
Vi gratulerer!
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5.-6.februar: Skrivekurs i Roma i samarbeid med Forskerskolen
for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTHCARE) Sted: Det norske institutt i Roma. Foreleser er Simen Ekern

April



9.-11.april : Kvalitativ metode i allmennmedisinsk forskning i Bergen. Kursledere er Kirsti Malterud og Stefan Hjørleifsson

NAFALM-samlingen 2018
18.-20. september på Leangkollen hotell i Asker

Stort og smått
Tidligere NAFALM-student Henrik Vogt ble tildelt AMFFs reisestipend på kr 20.000
under Forskningsdagen på Nidaros-kongressen 2017. Stipendet ble tildelt for presentasjonen "Person-tilpasset medisin - et løfte uten troverdighet".
Til sammen syv nåværende og tidligere NAFALM-studenter deltok på forskningsdagen på årets Nidaros-kongress.

HUSK:
Søknadsfrist
for opptak til
NAFALMs kull
2018 er 25. mai

God jul!

