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NAFALMere - reis ut i verden!
NAFALM blir finansiert av Norges forskningsråd til og med 2020. Vi jobber for å få
til videre drift av forskerskolen også etter
2020, men det blir strammere økonomi. Så
bruk sjansen til å reise disse to årene!
En god nyhet er at NAFALM nå har besluttet å øke satsene for forskningsopphold
i utlandet. Man kan nå søke om
I dette nummeret:

NAFALMere– reis
ut i verden



Opphold inntil to uker: kr 25.000



Fra to uker til 3 mnd: kr 50.000



Opphold over 3 mnd: 75.000 (Etter
individuell søknad kan styringsgruppa også innvilge høyere beløp)



Støtte til kurs i utlandet: kr 30.000
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verden med støtte fra Forskerskolen.
Et av vilkårene for å få støtte, er at man
leverer en reiserapport i etterkant av oppholdet. Disse rapportene blir publisert på
websiden, forhåpentligvis til inspirasjon
for andre reiselystne!
Mark Spigt, vår vitenskapelige koordinator
som er tilknyttet UiT, men til daglig holder
til i Maastricht, har et særskilt ansvar for å
hjelpe til med spørsmål omkring internasjonalisering. Ta gjerne kontakt med
Mark!

Forskerskolen dekker «harde utgifter» (reise– og bokostnader) etter regning i etterkant av oppholdet.

Veiledere kan også søke om støtte til kurs
og forskningsopphold i utlandet. Stipendiater kan også søke om støtte til å dekke
konferanseavgift (inntil kr 10.000).
Det er stadig flere NAFALM-studenter som
benytter seg av muligheten til å reise ut i

Irene Aasmul var ved Azusa Pacific University i

sør-California høsten 2017

Ingvild Vik og Marianne Bollestad var ved
Bond University, Australia høsten 2017

Elin
Høien Bergene var ved Stanford, California høsten 2014
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Endringer i NAFALM-administrasjonen og i styringsgruppa
Elin Olaug Rosvold gikk av som leder for
NAFALM 31.12.2018 for å bli ny studiedekan ved Det medisinske fakultet ved
UiO. Anja Maria Brænd overtar som leder for NAFALM etter Elin. Anja var student på NAFALMs første kull, kull 2013,
og hun har også sittet i skolens styringsgruppe.

Vi takker Elin, May Karin, Elin Christine for innsatsen og ønsker Anja, Daniel og Håvard lykke
til.

Ved NTNU har Johann Sigurdsson overlatt sin plass i styringsgruppa til Håvard
Skjellegrind.
Elin Christine Gundersen har gått over i
en ny stilling ved UiB, og Daniel Gundersen har overtatt som administrativ koordinator i Bergen. I Trondheim har May
Karin Dyrendahl sluttet som koordinator.

Johann Sigurdsson takker på vegne av Forskerskolen Elin O Rosvold for innsatsen som NAFALMleder

Takk for meg
Kjære alle i NAFALM,
Jeg vil gjerne takke dere for den flotte
tiden jeg har hatt sammen med dere
som leder av Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Det har vært spennende,
utfordrende og lærerikt å være med på å
bygge opp forskerskolen. Jeg synes vi
har funnet et godt konsept inspirert av
vår søsterskole i Sverige. Spesielt stolt er
jeg av kanon-kurset som har utviklet seg
til å bli en eksportartikkel på konferanser. Dessuten er jeg stolt av at NAFALM
har fått lov til å bidra inn i arbeidet med
alle de viktige PhD’ene som er kommet i
allmennmedisin de siste årene. NAFALM
har bidratt til å knytte våre allmennmedisinske forskere tettere sammen – både
blant studenter og veiledere. Dette lover
godt for fremtidig forskning i norsk allmennmedisin!
Jeg vil også benytte denne anledningen
til å rette en spesielt takk til nåværende
og tidligere medlemmer at staben og
styringsgruppen i NAFALM. Vi har hatt et

veldig godt samarbeid, og jeg er
trygg på at min
etterfølger Anja
vil bli tatt godt
vare på av dere.
Hun får utfordringen med å lede
NAFALM inn i en
ny tid uten Forskningsrådets penger. Jeg håper alle veiledere og studenter vil
hjelpe til med å finne gode løsninger slik at
NAFALM videreføres også etter 2020. Jeg skal
bidra det jeg kan som veileder for en fornøyd
NAFALM-student.
Lykke til fremover med kurs og avhandlinger!
Beste hilsen,
Elin Olaug
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NAFALM-seminaret 2018
18 nye ph.d-studenter fikk sitt første møte med
Forskerskolen på Leangkollen hotell i Asker 18.
september. Onsdag fikk de selskap av studentene på kull 16 og kull 17, samt av veiledere og
alumnistudenter. Som før besto programmet av
både parallelle og felles sesjoner. Årets plenumsforeleser var Iona Heath, tidligere president for
the Royal College of General Practitioners.
Anne Hafstad fra Dagens Medisin hadde et to
timers interessant innlegg om hvordan man best
skal formidle fag i media for alumni og veiledere.
Kull 2018

Tekster som kilde til fellesskap og modig handling
Med utgangspunkt i NAFALM-kurset "Den allmennmedisinske Kanon" arrangerte Stefán Hjörleifsson og Linn Getz, sammen med britiske Iona
Heath, en workshop under konferansen Preventing Overdiagnosis i København 20.-22. august
2018. Tema var: Good Doctoring: "core writings"
as an antidote to medical overactivity.
Ny student i NAFALMs styringsgruppe

Før dette arrangerte Stefán Hjörleifsson en tilsvarende workshop sammen med britiske Deborah Swinglehurst på Society for Academic General Practice sin årlige konferanse i London 10.-12.
juli 2018.
Ideen bak disse workshopene er at det skrevne
ord kan være en kilde til faglig felleskap, mot og
handlekraft. Deltakerne fikk innledningsvis en
ultrakort smakebit av ni visjonære fagtekster,
signert forfattere som Michael Marmot, Per Fugelli, Anna Luise Kirkengen og Atul Gawande.
Den enkelte fikk deretter velge sin personlige
favoritt og bringe den til et gruppearbeid, hvor
oppdraget var å utvikle en ide for modig, faglig
nybrottsarbeid. Det ble stort engasjement og
tiden fløy. Nå gjenstår det bare å se om resepten
virker!
Linn Getz

Iona Heath under «Preventing overdiagnosis i København
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NAFALM-samlingen 2019
17.-19. september på Leangkollen hotell i Asker
November 2019

Nyhetsbrev for
Nasjonal forskerskole i
allmennmedisin
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no/nafalm

18.-20. november Systematiske oversikter Oslo

I samarbeid med Mark Spigt, vår vitenskapelige koordinator med spesielt ansvar
for internasjonalisering, har vi laget en oversikt over aktuelle kurs. Den finner
dere på websiden vår. Gi oss gjerne tips hvis dere vet om gode og relevante
kurs! Mark kan også bistå med råd og veiledning i forbindelse med utenlandsopphold.
Planlagte kurs i 2020:

info-forskerskoleallmed@helsam.uio.no

Kronikk/skrivekurs i Roma februar/mars 2020
Kvalitative metoder våren 2020
Følg med på www.uio.no/nafalm for oppdateringer!
Ideer til eller ønsker om kurs? Kontakt oss!

Disputaser
Anja Brænd disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen "Clinical drug trials
in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from
applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007".
Magnus Hjortdahl disputerte ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlingen
“Norwegian General Practitioners Contribution and Participation in Emergency
Medicine”
Sven Eirik Ruud disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen "lmmigrants'
utilization of a public emergency primary healthcare clinic in Oslo - A crosssectional
study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient clinic".
Elin Høien Bergene disputerte ved NTNU med avhandlingen "Use of oral medicines
for short-term illnesses in children - Perspectives on prescribing, dispensing and administration".

HUSK:
Søknadsfrist for
opptak til
NAFALMs kull
2019 er 25. mai

Christine Gulla disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A Fine Balance: Drug Use in Norwegian Nursing Homes".
Lene Dalbak disputerte ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlingen
“Diagnostic tests for lung and heart diseases in primary care - from quality assurance
to epidemiology”.

