
 
Fem nye år med NAFALM 

Det er hyggelig å kunne fortelle at nå er avtalen for vide-
reføring av NAFALM på plass! UiO, UiB, Norce, NTNU og 
UiT har blitt enige om en avtale som sikrer videreføring 
av Forskerskolen, foreløpig ut 2026.  
 
Skolen vil i store trekk bli videreført i sin nåværende 
form. Vi vil ta opp et nytt kull studenter hvert år, og vi vil 
starte hvert skoleår med en høstsamling som tidligere. 
De langsgående, obligatoriske kursene vil gå som før, og 
totalt vil deltakelse i Forskerskolen gi studentene 8 ECTS. 
Dette forutsetter en deltakelse på 80%.  
 
De økonomiske rammene for driften vil fra 2022 være begrenset, og Forskerskolen vil ikke 
lenger kunne dekke studentenes deltakelse på den obligatoriske NAFALM-samlingen. Det er 
heller ikke lenger midler til å bidra til å finansiere utenlandsopphold eller deltakelse på kurs i 
inn– og utland.  
 
Vi gleder oss til fem nye år med nye og gamle studenter, høstsamlinger, webseminarer, mini-
disputaser og posterpresentasjoner! 
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NAFALM-seminaret 2021på Sommarøy 

Årets NAFALM-seminar er lagt til Sommarøy 
utenfor Tromsø. Datoene er  21.-
23.september, og i år er seminaret slått sam-
men med Allmennmedisinsk universitetsmøte. 
I fjor høst måtte vi som kjent avholde semina-
ret digitalt på grunn av pandemien, og i skriv-
ende stund ser det lyst ut med tanke på å kun-
ne treffes på Sommarøy. Vi ser frem til å treffe 
alle nye og gamle studenter «på ordentlig»! 
 
Vi har måttet gjøre noen endringer i program-
met, da ikke alle forelesninger lot seg gjen-
nomføre i fjor høst. Noen studenter valgte 
dessuten å utsette avslutningen et år, og antal-
let avgangsstudenter er derfor større i år enn 
det pleier å være.  
 
I tillegg har vi gjort noen tilpasninger slik at 
NAFALMs program lar seg kombinere med pro-
grammet til Allmennmedisinsk universitetsmø-
te. Men i store trekk blir opplegget som før, 
med posterpresentasjoner, kanonavslutning, 
minidisputaser og ikke minst festmiddag med 
diplomutdeling til avgangsstudentene.  
 

Det vil bli arrangert en skriveworkshop for NA-
FALM-studenter på Granavolden Gjæstgiveri 
på Hadeland  19.-21 oktober. 
 
VI er så heldige å få Kristin Solli  til å lede work-
shopen. Hun er til daglig  førsteamanuensis  
ved Oslo Met og har lang erfaring med denne 
type kurs. 
 
Workshopen vil inneholde noen forelesninger 
om akademisk skriving—hovedsakelig på eng-
elsk—og godt med tid til å jobbe med egen 
tekst. 
 
Program og påmelding til workshopen blir lagt 
ut på websiden vår.  
 

Skriveworkshop med Kristin Solli 

Mer informasjon og detaljert program vil 
bli lagt ut på vår hjemmeside  
 
med.uio.no/nafalm 
 
Frist for påmelding er 8.august.  
 

Foto: Sommarøy Arctic hotel 

Foto: Granavolden Gjæstgiveri 
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Ny student i NAFALMs styringsgruppe 
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Gunnar Husabø disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «External 
inspections of healthcare organizations».  
 
 
Rune Akvik Pedersen disputerte ved NTNU med avhandlingen «Challenges in the follow-up of patients with 
stroke in general practice»  
 
 
Heidi Fidjeland (kull 13) disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Follow-up of cancer patients in 
general practice» 
 
 
Caroline Farsjø disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Technology-mediated patient engage-
ment in nutrition care. Opportunities for early intervention to support health and independence in old age» 
 
 
Birgitte Lawaetz Myhrvold (kull16) disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Prognostic models 
for neck pain»  
 
 
Ingun Toftemo disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen  «Childhood obesity in a multiethnic so-
ciety. Early life risk factors and communication with parents» 
 
 
Ingvild Vik disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen  «Treatment of uncomplicated lower urinary 
tract infections in adult non-pregnant women in primary care» 
 
 
 
Vi gratulerer! 
 
 

Disputaser 

 
Disputaser har også denne våren foregått 
digitalt. Her Rune Akvik Pedersen 

Ingvild Vik med sine veiledere Morten 
Lindbæk og Nils Grude 
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Nytt medlem i styringsgruppa 

Sverre Litleskare er nytt medlem i styringsgruppa etter Sabine Ruths. Vi takker 
Sabine for innsatsen helt fra NAFALMs oppstart i 2013, og ønsker Sverre velkom-
men! 
 

Planlagte kurs: 

NAFALM-samling på Sommarøy 21.-23.september. 
Påmelding via nettskjema på websiden. Frist 
8.august 
 
Skriveworkshop på Granavolden hotel 19.-
21.oktober. 
Følg med på websiden for mere info og påmelding. 
 
Vi ser også på muligheten for å arrangere MEDKVAL i november. Dette vil vi 
komme tilbake til.  
 

Støtte til utenlandsopphold 

Fristen for å søke om midler til utenlandsopphold gikk ut 1.juni, men vi ser på 
muligheten for å lyse ut midler en siste gang denne høsten. Nærmere informa-
sjon om dette vil bli sendt ut dersom vi ser at det er midler igjen på budsjettet.  
 

Smått og stort fra NAFALM 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 

HUSK å melde 

dere på til høs-

tens seminar. 

Frist er 8.august 

God sommer!   

NAFALMS obligatoriske kurs 

NAFALMs obligatoriske kurs vil gi totalt 8 ECTS. Dette betinger som på andre ph.d
-kurs 80% oppmøte 
 
• MEDFORM(år 1) gir 1 ECTS.Kurset er godkjent av Universitetet i Bergen 
• Presentere, publisere og disputere (langsgående år 1 og 2) gir 4 ECTS. Kur-

set er godkjent av Universitetet i Oslo 
• Den allmennmedisinske kanon (langsgående år 2) gir 3 ECTS. Kurset er 

godkjent av Universitetet i Oslo 
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