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Den allmennmedisinske kanon: milepæler i 

allmennmedisinsk forskning og fagutvikling, 

nasjonalt og internasjonalt 

Dette dokumentet inneholder generell informasjon om NAFALM’s Phd-kurs 
«Den allmennmedisinske kanon».  

 

Bakgrunn: Allmennmedisin er et generalist-fag for å ivaretar mennesker gjennom 
hele livsløpet, gjennom generasjoner. Allmennlegen er den enkelte borgers kliniske 
primærkontakt og en døråpner/portvakt til resten av helsesystemet. Allmennmedisin 
kan ikke likestilles med summen av «litt» delkunnskap fra de andre medisinske 
disipliner og spesialistfag. Innsikt i generalist-mandatets særpreg, muligheter og 
utfordringer har gradvis vokst fram, og det endres også over tid, i samspill med 
samfunnet rundt. Man kan diskutere nyansene i hva som kjennetegner en dyktig 
allmennlege, men dømmekraft, faglig og moralsk integritet og evne til å stille gode 
spørsmål står sentralt.  

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) har som mål å utdanne forskere 
som kjenner allmennmedisin som fag og forskningsfelt og opplever seg som 
bidragsytere til et ambisiøst, faglig fellesskap. Allmenngyldige prinsipper for fag og 
forskning gjelder selvsagt for allmennmedisin, men NAFALM vil belyse 
allmennmedisinens særpreg. Derfor har vi utviklet kurset «Den allmennmedisinske 
kanon». Ordet kanon henviser da ikke til skytevåpenet kanon, men til ordet med 
trykk på første stavelse. Ordet stammer fra gresk og betyr «rettesnor» eller 
«forbilde», med henvisning til (litterære) verk som har vært toneangivende for 
framtida.  

Hvem definerer så hva som er «kanonisk»? Det kan være innflytelsesrike 
enkeltpersoner, redaksjoner eller åpne kåringer. Tradisjonelt vil de fleste definisjoner 
av kanon ta hensyn til en historisk tidslinje. Ut over dette er det ingen fasit for hva en 
kanon skal og bør inneholde. NAFALMs kanon er resultat av ide-dugnad. Konseptet 
ble først lansert av Guri Rørtveit, UiB og Jørund Straand, UiO men er senere 
betydelig videreutviklet av dagens kursledere. Listen kan og bør diskuteres! 

Målet med NAFALMs kanon-kurs er å gi deltakerne kjennskap til «banebrytende» 
litteratur innen allmennmedisinsk fagutvikling og forskning. 

Metode: Kurset består av seks møter spredt over ett kalenderår. Det starter med et 
fysisk møte på NAFALMS høstsamling, etterfulgt av fire nett-møter i grupper (Adobe 
Connect). På de fem første møtene arbeider deltakerne med artikler valgt av 
kursledelsen. Den siste samlingen (med kursprøve) gjennomføres på neste års 
NAFALM-samling: Her presenterer deltakerne hver sin selvvalgte «kanoniske» 
artikkel (eller annet verk).  

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal studentene ha kjennskap til sentral 
allmennmedisinsk historie og litteratur. Deltakerne skal kunne trekke linjer fra den 
epoke der en ide først ble lansert til dagen i dag. Hvilke av dagens arbeider vil 
ettertiden omtale som kanoniske? 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk_spr%C3%A5k


Læringsformer: «Flipped classroom» med hjemmeforberedelser som grunnlag for 
gruppediskusjoner. På samlingene kombinerer vi forelesninger med diskusjoner i 
plenum og grupper, og presentasjon fra kursdeltakerne (kursprøve). 

Kurskomite: Kursledere professor Linn Getz (NTNU) og Stefan Hjørleifsson (UiB). 
Kontaktperson: Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. 
linn.getz@ntnu.no 

Forelesere: Ansatte fra NAFALM og gjesteforelesere. 

Antall deltakere: Max 20. Forbeholdt ph.d studenter i NAFALM. 

Kurspoeng: 3 ECTS 

 


