
 
Nordisk kongress i allmennmedisin i Aalborg 

Det er alltid spennende å følge våre stipendiater 
når de deltar på Nordisk kongress i allmennmedi-
sin. I 2019 gikk denne konferansen av stabelen i 
Aalborg, og som vanlig  var det mange NAFALM-
stipendiater til stede på kongressen. Stipendiate-
ne deltok med postere, med presentasjoner eller 
var deltakere på workshops eller symposier. Flere 
NAFALM-alumnier var også ansvarlige for egne 
symposier. 
Stewart Mercer som kommer til NAFALM-
seminaret i høst, holdt sitt Keynote foredrag  tirs-
dag. Vi gleder oss til å ønske ham velkommen til 
Leangkollen! 
 
Vi legger stor vekt på å bygge et nettverk rundt 

våre stipendiater, og tradisjonen tro samlet 
vi studenter, alumnier og veiledere til en 
felles middag i løpet av konferansen.  
I år var vi 31 nye og gamle NAFALMere  
rundt bordet på Restaurant Applaus i Aal-
borg. Det ble en veldig hyggelig kveld, og 
hyggelig at så mange ønsket å delta! 
 
Neste nordiske kongress er i Stavanger i 
2021. I mellomtiden anbefales EGPRN-
møtet i Gøteborg sommeren 2020. 
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Heidi Fidjeland  og Anne Fasting presenterte begge postere 



 

Side 2 NAFALM-nytt 

 

NAFALM oppfordrer sine studenter til å reise uten-
lands, enten det er på kurs, konferanser eller på 
forskningsopphold. Vi har også justert våre satser 
for støtte, og  fordi vår finansiering fra NFR opphø-
rer i 2020, er 2020 er det siste året man kan søke 
om reisestøtte. Så for de av dere som vurderer et 
opphold i utlandet, så er tiden for å søke støtte nå. 
Reisen må skje innen utgangen av 2020 for at NA-
FALM skal kunne bidra 
med reisestøtte.  
 
Denne vinteren er det 
mange som har vært 
ute og reist. I etterkant 
får vi hyggelige reiser-
apporter og mange fine 
bilder, her er et lite 
utdrag. 
 

Camilla Kjellstadli til-
brakte 6 mnd ved Yale 
university utenfor Bos-
ton, USA. Hun tok med 
seg familien, og forteller 
at oppholdet har gitt ny 
kunnskap, nye vennskap 
og minner for livet for 
både store og små.  
 

Elisabeth Strømme tok med seg partner og barn og 
tilbragte seks uker ved University of North Carolina 
at Chapel Hill. Hennes erfaring er at det er svært 
fruktbart å knytte kontakter på tvers av landegren-
ser når man 
jobber med 
spørsmål av 
internasjonal 
karakter slik 
som migra-
sjon og helse. 
Hun anbefa-
ler alle NA-
FALM-
studenter å 
gripe mulig-
heten til et utenlandsopphold.  
 

NAFALMere ute i verden 

Kjersti Nøkleby reiste til Japan. Hun deltok på 
to 4-dagers-kurs i Tokyo – i epidemiologi og 
longitudinell analyse. Det er School of Public 
Health på Teikyo Universitet som i flere år har 
hatt en rekke med fem kurs med forelesere fra 
Harvard som de kaller Harvard Special Sess-
ions. Hun forteller at det var en langtekkelig og 
omstendelig søknadsprosess, men det ble 
raskt glemt da hun fikk bekreftelse på plass. 
Hun benyttet også anledningen til å se litt av 
Japan.  Det er ny mulighet til å søke plass i ja-
nuar neste år, noe Kjersti varmt anbefaler! 
 

 
 
 
 

Hogne Buchvold har vært på kurs i Mixed Mo-
dels i Amsterdam. Kurset undervises av Profes-
sor Jos Twisk og er en praktisk gjennomgang av 
teori og praksis (daglig data lab) av hans siste 
bok der en får en grundig gjennomgang av 
ulike anvendelser av mixed models og GEE/
marginale modeller. Professor Twisk gjør en 
god jobb med å formidle et vanskelig tema, og 
Hogne anbefaler alle som skal gjøre longitudi-
nelle analyser å delta på kurset. 
 
Les reiserapportene i sin helhet på websiden 
vår 
 

www.med.uio.no/nafalm 

http://www.med.uio.no/nafalm


Ny student i NAFALMs styringsgruppe 
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NAFALM-seminaret 2019 

Årets NAFALM-seminar avholdes på 
Leangkollen hotell i Asker fra 17.-
19.september.  
 
I tillegg til våre faste kurs og program-
poster på NAFALM-seminaret, kan vi i 
år også by på møte med en sentral per-
son innen internasjonal allmennmedi-
sin: Stewart Mercer, allmennpraktiker 

Nilam Shakeel disputerte med avhandlingen ved UiO mandag 3.juni 
med avhandlingen “Depressive symptoms in pregnant and post-
partum women. The role of ethnicity, level of integration, and 
physical activity—the STORK–Groruddalen population-based cohort 
study” 
 
Gro Beate Samdal disputerte ved UiB tirsdag 12. mars med avhand-
lingen «Endring av helsevaner i primærhelsetjenesten.» 
 
Ane Erdal disputerte ved UIB 10.januar med avhandlingen «Efficiacy and safety of 
analgesic treatment for depression in nursing home patients with dementia»  
 
Kjersti  Marie Blytt disputerte ved UiB 18.juni med avhandlingen: «Sleep in Nursing 
Home Patients: Clinical Assessments and the Effects of Pain Treatment on Sleep». 
 
 

Disputaser 

og professor ved University of Edin-
burgh. Han er en av pionérene in-
nenfor multimorbiditetsforskning, er 
sterkt involvert i Glasgow/Skottlands 
The Deep End allmennmedisinske 
prosjekt for å forsøke å utjevne so-
sial ulikhet i helsetjenesten, og han 
har hatt mye med det skotske forsk-
ningsnettverket å gjøre. Stewart 
Mercer vil også holde årets ple-
numsforedrag.  
 
Veiledere og alumnier vil denne 
gangen ha  felles workshop/seminar 
begge dager, og temaene bør være 
relevante for de fleste. Onsdag 
settes det fokus på  hvordan man 
skal få til internasjonalt forsknings-
samarbeid, og på torsdag er temaet 
hvordan man kan bruke PraksisNett 
til å gjøre god allmennmedisinsk 
forskning. Mark Spigt fra Maastricht 
og UiT vil lede det hele. 
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NAFALM-samlingen 2019 

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

 

Nidaroskongressen 

Trondheim 21.-25.oktober. NAFALM dekker påmel-
dingsavgiften for studenter som skal presentere på 
kongressen. 

 

Systematiske oversikter 

18.-20.november 2019 på Hotel Bristol i Oslo, i samarbeid med Folkehelseinstituttet. I 
november  arrangerer vi for andre gang kurs i Systematiske oversikter i samarbeid med 
Folkehelseinstituttet.  Dette kurset holdes i Oslo. og gir 3 ECTS. Søknadsfrist er 
15.oktober, og som vanlig blir NAFALM-studenter prioritert. 

 

 

Skrivekurs i klassiske omgivelser 2020 

6.-7.februar 2020 holder vi på nytt skrivekurs i Roma,. 
Også denne gangen er det journalist, forfatter og idéhis-
toriker Simen Ekern som  er kursleder. Man leverer et 
utkast til kronikk i forkant av kurset, og arbeider videre 
med teksten  disse dagene i Roma.  
For de som ønsker å bruke helgen i Roma i etterkant av 
oppholdet, vil vi forsøke å få til en ekskursjon lørdag 
8.februar. Dette må imidlertid dekkes av deltakerne 
selv.   
 
 
 

 

Kvalitativ metode i allmennmedisinsk 
forskning 

Vi er dessuten så heldige at vi har fått Kir-
sti Malterud til å undervise i Kvalitative 
metoder i Bergen i april. Dette kurset  ar-
rangerer vi for tredje gang, og det er et 
populært kurs hvor det er forutsatt at man 
arbeider med et kvalitativt prosjekt. På-
meldingsfrist  

Aktivitetskalender  høsten 2019 og vinteren 2020 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 

HUSK å melde 

dere på til høs-

tens seminar. 

Frist er 5.august 

God sommer!   
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