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Hvordan komme på trykk—Nytt skriveseminar i Roma
NAFALM arrangerte for andre gang kurs i
kronikkskriving, denne gang i samarbeid
med Den nasjonale forskerskolen for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene,
MUNI-HEALTH-CARE.
I to dager i begynnelsen av februar var 20
motiverte deltakere klare for å lære å
skrive slik at man kan komme på trykk i
dagspressen.
Vi var så heldige at Simen Ekern igjen ville
undervise på kurset, og som forrige gang
fikk vi være i de flotte møtelokalene til
Det norske instituttet i Roma som er en
del av Universitetet i Oslo.
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Det ble to intense kursdager, men vi fant
allikevel tid til både en ekskursjon rundt i
Romas historiske sentrum og til en felles
middag. Det sosiale aspektet er viktig når
man reiser på kurs sammen, og vi ser at det
å bli bedre kjent med deltakere fra et annet
fagmiljø er både nyttig og inspirerende.
At deltakerne har hatt nytte av kurset, ser vi
allerede nå. Allerede samme uken som kurset fant sted, ble den første kronikken publisert. Til sammen har ni av deltakerne nå
publisert sine kronikker i skandinaviske tidsskrifter.

Kurset gikk over to dager, mandag 5. og
tirsdag 6.februar. Interessen for kurset
var stor, og til sammen 20 deltakere tilknyttet begge
forskerskolene
fikk tilbud om
å være med.
Gruppen besto
av både ph.dstudenter og
veiledere fra
hele landet og
fra våre skandinaviske naboland.

Link til kronikkene på NAFALMS webside

www.med.uio.no/nafalm
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MEDKVAL kurs i Bergen i april
NAFALM arrangerte for tredje gang kurset
Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning. Aslaug Risøy deltok på kurset og har
sendt oss denne tilbakemeldingen.
Kurset gav en veldig fin oversikt over mange
aspekter ved kvalitative metoder, alt fra datainnsamling, som vi omtalte som det å skape
data, til ulike analysemetoder, bruk av teori og
hvordan skrive en artikkel.
Vi var utrolig heldige som fikk korte innlegg fra
Kjersti Malterud før vi fikk anledning til å diskutere temaene først i plenum og så i egne
grupper med gruppeledere.
Disse tre dagene var svært lærerike. Det var
satt av mye tid til spørsmål i plenum, og ikke
minst til gruppearbeid. Fordi vi i gruppearbeidet skulle fokusere på våre egne prosjekt, var
det en super anledning til både få verdifull
input fra andre stipendiater og gruppeleder,
og til å kunne gi innspill. Vi var deltakere fra
flere felt, med en hovedvekt av leger, men det
var også noen sykepleiere, en fysioterapeut,
og jeg som er farmasøyt.

Det som overrasket meg mest var kanskje at
kurset ga meg et godt overblikk til også å reflektere over hvor jeg ønsker å ha hovedfokus i
sammenskrivningen. Men det var også veldig
godt å få bekreftet at tanker som jeg og veilederne mine har hatt også gikk igjen i gruppediskusjonene. Samtidig er det alltid godt å få
høre andres spørsmål rundt eget prosjekt, spesielt med så interesserte deltakere og kursholdere.
Så tusen takk til dere kursholderne, deltakere
og NAFALM, jeg kan på det varmeste anbefale
dette kurset til alle som jobber litt med kvalitative metoder. Det er vel anvendt tid.
Aslaug Risøy

NAFALMere i utlendighet
Marthe-Lise Næss-Andresen tok med
seg mann og tre barn og reiste til San
Diego. I 2.5 mnd brukte hun tiden på
forskning, strandliv, surfing og familien
sin, og opplevde at alle sammen hadde
stort utbytte av denne tiden.
«Jeg er svært takknemlig for muligheten jeg fikk til å reise utenlands, til å få
kontakter ved UCSD og til å forske fulltid uten klinisk arbeid. Det har vært en
fantastisk tid for familien som vi alltid
vil huske. Jeg har hatt utallige diskusjoner med kollegaer og nye venner om
hvordan vårt helsevesen er bygget opp,
og reiser hjem med større bevissthet
omkring vårt velfungerende system og
over allmennlegenes viktige rolle».
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Forskerskolesymposium på Wonca Europe i Krakow i mai
NAFALM arrangerte workshopen
«Turning general practitioners into researchers: how research schools can
contribute to more and better PhDs in
general practice» sammen med Den
svenske forskerskolen i allmennmedisin
National Research School in General
Practice, og The Netherlands School of
Primary Care Research, CaRe.
Målet med workshopen var å presentere ulike måter å organisere en forskerskole på, og fortelle litt om hvordan
forskerskoler kan bidra til økt aktivitet
og kvalitet på forskningen. I tillegg er
det et mål å få til et samarbeid mellom
de ulike europeiske forskerskolene.

Elin O Rosvold og Magnus Hjortdahl formidler sine erfaringer fra NAFALM

Professor Chris van Weel fra CaRe forteller om den nederlandske forskerskolemodellen

Bledar Daka presenterer den svenske
forskerskolen i allmennmedisin, National
Research School in General Practice

Ny student i NAFALMs styringsgruppe

Disputaser våren 2018
Hege Therese Bell disputerte ved NTNU
torsdag 18.januar med avhandlingen
Drug therapy management in community-based elderly with focus on
Fall-Risk-Increasing-Drugs”
Åse Ruth Eggemoen disputerte ved UiO
31.mai med avhandlingen «Vitamin D
and pregnancy. Vitamin D deficiency
and associations with gestational diabetes and neonatal body composition
in a multi-ethnic population»
Anette Fosse disputerte ved UiB torsdag 14.juni med avhandlingen “Livets
slutt i sykehjem - pasientens ønsker og
legens rolle”.

Åse Ruth Eggemoen

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin
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Aktivitetskalender høsten 2018

www.uio.no/nafalm

NAFALM-samlingen 2018
info-forskerskoleallmed@helsam.uio.no

18.-20.september på Leangkollen hotell i Asker.
Husk påmeldingsfristen som er 5. august!

Primærmedisinsk uke
23. oktober: Forskningsdagen med postere fra NAFALMstudenter
25. oktober: Jubileumsseminar. «Allmennmedisin som
universitetsfag 50 år»

Stort og smått
Nytt studentkull
16 ph.d-studenter har fått tilbud om plass på NAFALM fra høsten 2018. Vi ser frem
til å ønske dem velkommen på Leangkollen i september!

Iona Heath og Chris van Weel til Leangkollen

HUSK å melde
dere på til høstens seminar.
Frist er 5.august

Iona Heath skal holde årets fellesforelesning på NAFALM-samlingen i september.
Hun skal også delta på avgangsstudentenes kanonartikkel-avslutning. Hun var en
av gjesteforeleserne på symposiet Key writings in General Practice. The Core of a
Dicipline and Formations of its Practitioners. i Reykjavik i fjor. Utgangspunkt for
symposiet var NAFALM-kurset ”Den allmennmedisinske kanon”, og det er derfor
ekstra spennende at Iona i år vil følge kull17 sin avslutning av Kanon-kurset og delta
i diskusjonene omkring artiklene årets studenter har valgt.
Chris van Weel, tidligere president for WONCA World, deltar på NAFALMsamlingen for å diskutere et tettere samarbeid mellom NAFALM og forskerskolene i
allmennmedisin i Nederland og Sverige. Samarbeidet kommer i stand etter den
felles workshopen de tre forskerskolene hadde på WONCA Europe i Krakow i mai i
år. Chris van Weel vil også holde en forelesning på samlingen.

God sommer!

