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Høst 2016

NAFALM-samlingen 2016
Årets NAFALM-samling på Sundvolden,
den fjerde i rekken, ble som vanlig en
hyggelig samling for nye og gamle NAFALMere, veiledere og forelesere. Oppmøtet var godt, og for første gang var
også alumni-gruppen med. Som vanlig
var det parallelle sesjoner for alle tre
kullene, eget program for veiledere og
for alumniene, i tillegg til postersesjoner og minisdisputas for avgangsstudentene. Internasjonalisering var stikkordet for årets seminar. Årets plenumsforedrag sto professor emeritus Per
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God stemning under poster-sesjonene . Fra
venstre: Mark Spigt, Trygve Skonnord og Hasse Mellbye
Foto: Per Hjortdahl

Torunn Bjerve Eide forteller om sitt forskningsopphold i Utrecht

Hjortdahl for, og temaet var ”Erfaringer med
internasjonalt allmennmedisinsk forskningssamarbeid”.
Flere NAFALM-studenter har nå vært på forskningsopphold i utlandet, og de delte noen av
sine erfaringer. Torunn Bjerve Eide fortalte om
sitt opphold ved NIVEL i Nederland, og Kristian
Jansen fortalte fra Macquarie University i Sydney, Australia.
Årets høydepunkt var utdelingen av diplomer til
vårt andre kull med avgangsstudenter, og det
var en stolt Elin O. Rosvold som sto for utdelingen under festmiddagen onsdag kveld.

Jørund Straand og Stuart Spencer gir tilbakemelding på Sverre Litleskares poster.
Foto: Per Hjortdahl

Side 2

NAFALM-nytt

Flere NAFALM-studenter og en ny sang
NAFALM
Avskjedssangen fra kull 2014 på Sundvolden i
september 2016
Tekst: Olav Thorsen, Gro Beate Samdal og Elin
Bergene
Mel: Gøy på landet
1. Vi møttes her på Sundvolden i totusenogfjorten
Vi visste ikke om vi var den rette forskersorten
Vi snakket engelsk for en fyr som kritiserte alle
Da skjønte mange at i forskning gjaldt det å ha
baller…

Kull2016. Bak fra venstre Hans Petter Nordhagen, Kjersti
Nøkleby, Pernille Irgens, Birgitte Myrvold, Kathy Møen. Foran
fra venstre: Aslaug Risøy, Gunhild Felde og Cathrine Mohn.

Det er hyggelig å se at gruppen med NAFALMere blir stadig
større. Kull16 består av leger, en farmasøyt og to kiropraktorer
Samtidig som vi ønsket 8 nye studenter velkommen, så ble 12
studenter uteksaminert. Ekstra hyggelig er det at alumistudentene våre fortsatt ønsker å være med på våre samlinger, så på neste års NAFALM-seminar vil de også være hjertelig
tilstede.

Refreng:
Gøy i NAFALM
Gøy i NAFALM
Sånt no’ erke det på UiO
Gøy i NAFALM
Gøy i NAFALM
Her så har vi det kanon!
2.Før nettmøtene har vi lest på dinosaur-artikler
De sier det er viktig når vi videreutvikler
Vårt allmennmedisinske blikk på verden og verdier
Vi lærer å bli kritisk til hva alle andre sier!
Refreng (UiB)
3.Når vi skal presentere kjenner vi oss ganske presset
At andre er i samme båt det reduserer stresset
For dette må vi øve på hvis vi skal publisere
Og har vi først klart én så blir det ganske sikkert
flere
Refreng (NTNU

Foto: Per Hjortdahl

En stor overraskelse på årets NAFALM-seminar var kull 14s
uroppføring av NAFALM-sangen! Teksten er skrevet av Olav
Thorsen, Gro Beate Samdal og Elin Bergene, og kommer nok
til å bli sunget på alle NAFALM-samlinger fremover.

4. En ekte forsker er jeg blitt, for jeg har fått diplomet
Erfaringene mine er nå preget i genomet
Det erke noe farlig det, for vi har relasjoner
Med flinke folk i Norges land med faglige visjoner
Refreng (UiT)
5. Nå vet vi hva ALUMNI er, og alt det andre rare
Studentene må lære her på NAFALM seminaret
Nå er vi mye klokere, og vi kan disputere
Vi håper ikke opponentene vil kverulere
Refreng
Gøy i NAFALM
Gøy i NAFALM
Sånt no’ erke det hos oss
Nei det er det ikke
Gøy i NAFALM
Gøy i NAFALM
Nå er vi blitt ALUMNI

Kull14 med sine diplomer.

Foto: Per Hjortdahl
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EURACT i Dublin
I september arrangerte EURACT konferansen ”Educating Doctors
for General Practice/ Family Medicine” ved Trinity College i Dublin. Forskerskoleleder Elin O. Rosvold presenterte NAFALM for en
interessert internasjonal forsamling, og fikk mange spørsmål
etter innlegge sitt. Vi håper at dette kan føre til nye internasjonale samarbeidspartnere for Forskerskolen.

Elin O. Rosvold presenterer NAFALM på
Euract-konferansen i Dublin

NAFALM-studenter på primærmedisinsk uke 2016
Forskningsdagen på årets
primærmedisinske uke hadde også i år en egen postersesjon, hvor våre flinke studenter fikk presentert posterne sine.
Stefan Hjørleifsson og Atle
Klovning ledet Forskningsdagen, og 7 av studentene på
kull 2015 deltok med postere. I tillegg hadde noen av
studentene muntlige presentasjoner.
Ny student i NAFALMs styringsgruppe

Ny mann på NAFALM-laget
Elin O. Rosvold har redusert sin stilling som leder ved NAFALM til 30% pga andre oppgaver. Odd Martin Vallersnes er derfor fra 15. desember tilsatt som vitenskapelig koordinator i en 20% stilling ved Universitetet i Oslo .
Odd Martin er tidligere NAFALM-student (kull13), ansatt på Oslo legevakt og i tillegg
tilsatt i en 30% stilling som universitetslektor ved Avdeling for allmennmedisin i Oslo.
Vi er glade for å få med oss Odd Martin på laget!

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

NAFALM-NYTT
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Aktivitetskalender 2017
Mars
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2.-3.mars. Skrivekurs i klassiske omgivelser. Tema: Kronikk

April:



25.-28.april. Statistikkkurs i Tromsø

Mai:



Søknadsfrist opptak 2017 er 25.mai

September:
NAFALM-seminaret uke 38, 19.-21.september. Quality Hotel Leangkollen



MEDFORM - Allmennmedisinsk forskningsformidling



Presentere, publisere, disputere



Allmennmedisinsk kanon

Allmennmedisinske kongresser sommeren 2017
Kongresser i 2017 som er aktuelle for NAFALM-studenter:
Nordisk kongress i allmennmedisin i Reykjavik 14. - 16. juni. Abstrakt-fristen er forlenget til 20.1 Send også inn tittelen på abstraktet til NAFALM, slik at vi kan lage en oversikt
over hvor og når våre studenter skal i ilden! Forskerskolen inviterer studenter og veiledere til felles middag på en restaurant i Reykjavik sentrum klokken 19:30 onsdag 14. juni.
Påmelding innen 20/1 til Siri Evju Janssen <s.e.janssen@medisin.uio.no> .

HUSK: Søknadsfrist for
opptak til
NAFALMs kull
2017 er 25. mai

Society for academic primary care, Annual Scientific Meeting i Warwick, England, 12.14.juli: https://sapc.ac.uk/conference/2017. Denne årlige konferansen egner seg godt for
PhD-kandidater som ønsker å knytte internasjonale kontakter, orientere seg om allmennmedisinsk forskning i vårt naboland og få trening i å presentere på engelsk. Stefan Hjørleifsson i forskerskolen er honorary researcher ved universitetet i Warwick og vil være
reiseleder for NAFALM-studenter som ønsker å delta med en presentasjon her. NAFALM
dekker konferanseavgiften til de som deltar med eget abstrakt. Ta kontakt med Stefan om
du er interessert (Stefan.Hjorleifsson@uib.no). Frist for abstrakt er 19. februar.

God Jul!

