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Side 2 NAFALM-nytt 

 

I skrivende stund er det nettopp innført nye nasjonale tiltak, og vi sitter igjen på hjemmekontor. Smittesituasjonen er 

igjen utfordrende, og planer blir lagt på is. Men vi har faktisk hatt en tilnærmet normal høst, noe vi er svært glade for. 

Høstsamling på Sommarøy 

Vårt utsatte seminar på Sommarøy ble en stor opplevelse for oss alle. Endelig kunne vi treffes «i virkeligheten», særlig 

viktig var dette for kull 20 som bare hadde sett hverandre på Zoom. Oppslutningen omkring samlingen var stor, og vi 

var totalt 81 blide deltakere samlet til festmiddag onsdag kveld. Som seg hør og bør fikk også avgangsstudentene sitt 

velfortjente diplom under festmiddagen. Vi måtte ta noen smittevernhensyn uten at dette la noen demper på gleden 

over å få lov til å treffes fysisk for første gang siden samlingen i 2019. For første gang arrangerte vi høstsamlingen sam-

men med Allmennmedisinsk universitetsmøte, og erfaringen var så positiv at vi også vil gjøre dette i 2022 - men da i 

Bergen. 

Skriveworkshop på Granavolden 

I oktober arrangerte vi skriveworkshop i akademisk skriving, med Kristin Solli fra Oslo Met som foreleser. Deltakerne 

var samlet på Granavolden i tre dager, og de var svært fornøyde med et relevant og svært nyttig kurs!  

 

Kurs i kvalitative metoder i Bergen 

Vi er også svært glade for at Kirsti Malterud nok en gang har tatt på seg å undervise på MEDKVAL. Det var så vidt vi 

rakk å gjennomføre kurset før nye restriksjoner ble innført,  Men denne gangen var hellet på vår side, og til tross for 

noen sykdomsforfall ble kurset gjennomført etter planen. Som vanlig var deltakerne strålende fornøyde, og vi takker 

foreleserne for et flott kurs.  

En aktiv høst for NAFALM 

Noen glimt fra høstens aktiviteter 



Ny student i NAFALMs styringsgruppe 
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Kull 2021 

Vi er stolte over å presentere NAFALMs 9.kull 

med phd-stipendiater. Det var en blid gjeng som 

var samlet for første gang på Sommarøy i septem-

ber. Kullet består av 7 leger, to sykepleier og en 

økonom. Vi gleder oss til å følge disse ti stipendia-

tene fremover!  

 

Elisabeth Strømme disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Changes in health 

among Syrian refugees". 

Wegdan Hasha disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Effect of Two Dif-

ferent Interventions on Chronic Pain and Mental Health Symptoms among Syrian Refugees ".  

Trygve Skonnord disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen “Acupuncture for acute, 

non-specific low back pain – an electronic randomised, controlled multicentre trial”. 

 

 

NAFALM gratulerer og takker for følget! 

Disputaser 

Trygve Skonnord med opponenter Professor Klaus Linde, professor anders Bærheim, professor Hilde 

Stendal Robinson og disputasleder Anne Kveim Lie 
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13.-15.september 2022 -  sett av dagene 

NAFALM-seminaret 2022 vil bli arrangert i Bergen, i samarbeid med Allmennmedisinsk 

universitetsmøte. Sett av disse dagene allerede nå! 

 

NAFALM-samlingen 2022 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 

HUSK: Søk-

nadsfrist for 

opptak til  

NAFALMs kull 

2022 er 25. mai 

Fra 1. januar 2022 går NAFALM over fra å være NFR-finansiert til å bli finansiert av 

partnerne selv. Det vil si at driften blir sterkt nedskalert, men Forskerskolen vil 

allikevel føres videre i samme form som før. Vi vil hver høst ha et oppstartssemi-

nar, og gjennom vinteren vil websamlingene fortsette som tidligere. Den store 

forskjellen er at phd-studentene heretter må betale for høstsamlingen av egne 

driftsmidler, og vi vil heller ikke ha midler til utenlandsopphold.  

 

Forskerskolen vil fortsette å  være et viktig bidrag til phd-utdanningen for våre 

stipendiater, i tillegg til å skape et viktig faglig nettverk både for stipendiater og for 

andre som er tilknyttet  det allmennmedisinske miljøet i Norge. Vi ser frem til nye 

år og nye opplevelser med NAFALM! 

En ny tid for Forskerskolen 
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