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Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 

 

Skrivekurs i klassiske omgivelser 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin arrangerer kurs i kronikkskriving ved Det norske 

institutt i Roma 2. og 3. mars 2017.  

Kursleder er journalist Simen Ekern. https://no.wikipedia.org/wiki/Simen_Ekern    

Formålet med kurset er å gi veiledning i populærvitenskapelig fremstilling av fagstoff.  Det er 

viktig at vi som forskere innenfor allmennmedisin kan formidle våre funn og fagpolitiske 

meninger i det offentlige rom. Dette kurset skal gi starthjelp til å gå inn i denne sjangeren.     

I løpet av kurset skal deltakerne ferdigstille en kronikk om et tema knyttet til sitt eget 

forskningsprosjekt og/eller faget allmennmedisin.  Det er et mål at kronikken skal sendes inn 

for publisering i norsk presse.    

Deltakerantall er maks 20. Kurset er åpent for kandidater på NAFALM, inkludert alumni, 

samt for veiledere i den grad vi har plass. Ved søknad om opptak må deltakerne gi en kort 

presentasjon av temaet de ønsker å behandle i sin kronikk. Opptak på kurset gjøres på 

bakgrunn av denne. Videre må alle sende inn et utkast til kronikk (ca 700 ord) senest to uker 

før kursstart. Kurset vil veksle mellom forelesninger, gjennomgang av kronikkutkast og 

skriveaktivitet. Alle må medbringe egen PC.   

Kurset går over to dager – torsdag 2. og fredag 3. mars - med ankomst Roma 

ettermiddag/kveld onsdag 1.3.  Vi arbeider med muligheten for å ha en faglig ekskursjon i 

Roma lørdag 4.3. med hjemreise søndag for de som er interessert. Overnatting til søndag og 

utgifter til ekskursjon må betales av den enkelte deltaker.  

Reise og overnatting 

Hver enkelt bestiller reise og overnatting selv (billigst mulig reise, overnatting maks kr. 1200 

per natt). På Instituttets hjemmeside finner du noen forslag til hotell 

http://www.hf.uio.no/dnir/livet-rundt-studiene/besok/hotell/ 
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Foreløpig program 

Onsdag 1.3.: Ankomst Roma. Felles middag (betales av den enkelte) 

Torsdag 2.3.:  9:00-16.00 Forelesninger og veiledet arbeid  (gruppe/individuelt) med kronikk 

  20:00 Felles middag betalt av NAFALM 

Fredag 3.3.:    9:00-16:00 Forelesninger og veiledet arbeid (gruppe/individuelt) med kronikk 

Lørdag 4.3.  Ekskursjon? 

Søndag 5.3: Avreise 

 

Kostnader 

NAFALM dekker reise tur-retur Roma,  hotell onsdag til lørdag (3 netter), lunsj torsdag og 

fredag, samt felles middag torsdag .   

 

Påmelding 

 Søknadsfrist 5. januar  

 Svar på opptak kommer 10. januar 

 Bindende påmelding 15. januar 

 Frist for innsendelse av kronikkutkast (700 ord): 15. februar. Sendes til Siri 

s.e.janssen@medisin.uio.no  

Meld deg på her:   https://nettskjema.uio.no/answer/70822.html 

 

  
Les mer om Det norske institutt i Roma  
http://www.hf.uio.no/dnir/om/ 
 

Følg bloggen til kursleder Simen Ekern 
https://simenekern.wordpress.com/about/ 
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