
1. Innledning på NAFALM-seminar år 2 

Forelesninger 

• Hvorfor allmennmedisinsk kanon? 

• Fra distriktslege til fastlege – hva skjedde på veien? 

Gruppearbeid og plenumsdiskusjon 

• Diskusjon av sentrale artikler og temaer innen allmennmedisinsk forskning 

2. Nettmøter 
Fire nettmøter a 1 time blir arrangert mellom de to samlingene (se egen oversikt over artikler til 
møtene). 

Artiklene som er tema blir sendt ut på epost i forkant av møtet. 

Innledende filmer foreligger til tre møter (WebSem 1, 2 og 4).  

To studenter må velges ut til å innlede hvert møte, denne fordelingen bør avklares på NAFALM-

seminaret. Hver enkelt er etter det ansvarlig for å bytte med andre dersom noe kommer i veien for 

planlagt innledning. 

Om innledningen til nettmøtene 

Artiklene forutsettes lest av alle. Innlederne skal derfor ikke referere artiklenes innhold utover evt. 

en kortfattet oppsummering, men må vurdere dem for eksempel i lys av annen forskning, egen 

samtid eller egen praksis. Hva er overraskende? Hva er fortsatt relevant? Hvordan har denne 

artikkelen bidratt avgjørende? Max 5 minutters innledninger.  

Teknisk om nettmøtene 

For å unngå at mye av møtetiden brukes på tekniske problemer er det svært viktig at alle logger seg 

inn 15 minutter før møtets start for en teknisk sjekk slik at alle er klare for diskusjon når møtet skal 

begynne.  

3. Kursavslutning på NAFALM-seminaret år 3 

Presentasjon av valgfri artikkel 

Alle studenter velger en artikkel for presentasjon og diskusjon i gruppa. Artikkelen legges fram i en 

presentasjon på 10 minutter (+5 min til diskusjon). Det bør komme frem hvordan artikkelen har 

relevans for minst ett av de tre utvalgskriteriene: 

- artikkelen skal ha sentral betydning i allmennmedisinsk historie 

- artikkelen skal være et spesielt godt eksempel på allmennmedisinsk forskning 

- artikkelen skal ha klar betydning for allmennmedisinsk fag eller forskning på annen måte 

Studentene oppfordres til å tenke at de skal inspirere andre til å lese nettopp denne artikkelen.  



Pensumlisten for kurset er et utgangspunkt, og studentene kan velge artikler som IKKE er 

gjennomgått ellers i kurset, men oppfordres sterkt til å finne artikler utenfor pensum.  

Studentene må legge sitt forslag inn i et Google Docs-dokument opprettet for dette formål innen 

den fristen som blir oppgitt, slik at evt overlapping unngås. Hvis to eller flere velger samme artikkel, 

trekkes lodd og de(n) andre må finne en annen artikkel. Alle må lese minst to andre artikler fra 

denne listen, og de bør også gi beskjed om hvilke. Alle artiklene bør blir lest av minst en student til. 

 

 


