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Skrivekurs i Roma
NAFALM har for første gang arrangert
kurs i kronikkskriving. Målsettingen
med kurset var å gi veiledning i populærvitenskapelig fremstilling av fagstoff. Målgruppen var både studenter
og veiledere. Det var 18 deltakere på
kurset, 6 av disse var fra Forskerskolen
MUNI-HEALTH-CARE.
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Fra Det norske institutt i Roma

Kurset ble holdt i lokaler hos Det norske institutt i Roma som eies av UiO, og
kursleder var journalist og idehistoriker
Simen Ekern.
Det norske instituttet holder til i en
fantastisk bygning på Gianicolohøyden,
med utsikt over hele byen, og med en
bakhage vi kunne bruke i pausene. Simen Ekern er en dyktig foreleser, og
håndterte en bredt sammensatt deltakergruppe veldig godt.
Studentene leverte et utkast til kronikk
i forkant av kurset. Etter en innledendeforelesning gikk Simen Ekern gjennom
hvert enkelt utkast i plenum. På slutten

Foto: Per Hjortdahl

av andre dag var det satt av litt tid til egenarbeid med personlig veiledning.
Deltakerne var veldig fornøyde med opplegget,
og kurset har allerede resultert i flere publiserte kronikker.
Det ble også tid til god mat, hyggelige samtaler
og en organisert ekskursjon i Forum Romanum
med den norske guiden Astrid Tafjord. Hun
fortalte engasjert om Keisertidens Roma og
Forum Romanum.
Her er to publiserte kronikker fra kurset :
”Fastlegen er også spesialist—på deg” av Torunn Bjerve Eide. Aftenposten 13.april.
”Snill lege, passiv pasient” av Guri Aarseth.
Klassekampen 28.april.

På ekskursjon i Forum Romanum Foto: Per Lagerløv
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Midtveisevaluering
NAFALM gjennomførte høsten 2016 en midtveisevaluering i regi
av NFR, og ble i april godkjent for drift frem til 2020. Evalueringen
har vært omfattende. Studenter og partnere har svart på spørreskjemaer i tillegg til at en egenevalueringsrapport ble sendt inn i
oktober. I januar hadde leder, styringsgruppeleder og to representanter for studentene et møte med panelet som evaluerte Forskerskolen.
NAFALM ble målt på forskerskolens mål, som er å:


Utvikle og styrke ph.d-utdanningen i allmennmedisin



Sikre en ny generasjon av velkvalifiserte forskere



Fremme en høy internasjonal standard



Fremme et kreativt og bærekraftig forskningsmiljø



Lage et nasjonalt miljø for teori- og forskningsmetodeutvikling egnet i allmennpraksis



Stimulere ph.d-kandidaters mobilitet nasjonalt og internasjonalt



Fremme både flerfaglig og tverrfaglig samarbeid

Tilbakemeldingen fra panelet er at NAFALM i stor grad oppfyller sine mål. De har imidlertid noen forslag
til forbedring:


Informasjonen om mulighet til støtte til utenlandsopphold bør bli bedre.



Kjønnsbalansen i styringsgruppen bør bli jevnere.



Man bør allerede nå lage en plan for fortsatt drift av skolen etter at finansieringen fra NFR tar slutt
i 2020



Man bør se på hvordan man kan redusere de tekniske utfordringene i forbindelse med webseminarene

Vi er nå godt i gang med forbedringsarbeidet.
Rapporten kan leses i sin helhet på Forskningsrådets nettsider www.forskningsrådet.no

Pris for beste poster til Odd Martin Vallersnes
NAFALM var representert under Wonca Europe i Praha 28.6
-1.7.2017. Odd Martin Vallersnes ble tildelt prisen for beste
poster. Nilam Shakeel deltok
også med en muntlig presentasjon og høstet hederlig omtale.

Odd Martin Vallersnes’ poster Factors asociated with rapidly repeated
acute poisoning by substance of abuse
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Nordisk kongress i allmennmedisin i Reykjavik 14.-16.juni
Salen var nesten full da Linn Getz, Elin
O. Rosvold og Stefan Hjørleifsson inviterte til symposiet Key writings in
General Practice. The Core of a
Dicipline and Formations of its Practitioners. Utgangspunkt for symposiet
var NAFALM-kurset ”Den allmennmedisinske kanon”. Gjesteforelesere var
Iona Heath, RCGK, UK og Niall Maguire, Primary Care Surgical Association, Navan, Ireland

Kursholderne fra
venstre: Niall
Maguire, Iona
Heath, Linn Getz,
Stefan Hjørleifsson, Elin O. Rosvold

Målet med symposiet var å øke interessen for sentrale tekster som har
formet det akademiske faget allmennmedisin.
Linn Getz dedikerte symposiet til Per
Fugelli og hans tekst Du skal skrive
ditt fag. Iona Heath snakket om ordenes og språkets betydning og Woncas
bokutgivelse Family Medicine—The
Classic papers. Niall Maguire fokuserte på kanoniske tekster i utdanningen
av leger i Irland.
Linn Getz presenterte hvordan NAFALM-kurset Den allmennmedisinske
kanon ved hjelp av filmer og gjennom
diskusjon presenterer studentene for
sentrale artikler som har formet og
Ny student i NAFALMs styringsgruppe
fortsatt former faget.

Symposiet trakk
nesten full sal

Totalt 29 NAFALM-studenter deltok på workshops, med muntlige presentasjoner eller med postere.

Sverre Litleskare, Irritable bowel syndrome,
chronic fatigue and quality of life ten years
after a Giardia lamblia epidemic in Norway

Gro Beate Samdal, Effective behaviour
change techniques for physical activity and
healthy eating in obese adults

Cathrine Mohn, Trends in incidence of atopic eczema
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Aktivitetskalender høsten 2017
August:



Dagseminar om kvalitativ metasyntese i regi av Kirsti Malterud. Bergen 15.august.

September:
NAFALM-seminaret uke 38, 19.-21.september. Quality Hotel Leangkollen



MEDFORM - Allmennmedisinsk forskningsformidling



Presentere, publisere, disputere



Den allmennmedisinske kanon

Oktober:

info-forskerskoleallmed@helsam.uio.no



Nidaros-kongressen, Trondheim. Deltagelse med frie foredrag og postere

November:



Kurs i Systematiske oversikter i Oslo , i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 13.15.november

Stort og smått

NAFALMs 5. kull med studenter er nå tatt opp. Denne gangen starter13 ph.dkandidater. Vi gleder oss til å treffe alle sammen på Leangkollen i september!

Flere NAFALM-studenter har disputert i første halvdel av 2017. Odd Martin Vallersnes, Reidun Sandvik, Bjarne Austad, Johanna Laue, Frøydis Gullbrå (alle frakull13), Olav Thorsen og Henrik Vogt (fra kull14).

Bjarne Austad med komité

Odd Martin Vallersnes
med komité

Ha en riktig god sommer!

