
 
 

 

 
 
 

Nyhetsbrev nr. 6    Februar 2022 
 

 

Kjære kollega! 

 

Det går heldigvis mot lysere tider. Det åpnes gradvis opp for koronarestriksjoner, og i løpet av 

våren ser vi for oss at det meste vil være som normalt. Så også med Nordisk kongress i juni.  

 

Da fristen for innsending av abstrakts gikk ut 31. januar, var det kommet inn rekordmange 

forslag til foredrag, workshops, symposier og poster presentasjoner. Antallet deltakere som 

har meldt seg på stiger, så vi er optimister i forhold til både antallet deltakere og kvalitet på 

kongressen. Mange jobber mye for å lage en best mulig nordisk kongress i allmennmedisin.  

 

Siste nytt er at du nå kan melde deg på et fjordcruise med middag onsdag 22. juni kl. 18-21. 

Dette finner du på hjemmesiden, www.ncgp2022.no. Det er begrenset antall deltakere, så her 

blir det «første mann til mølla». Meld deg på nå! 

Hvis noen av dere som allerede er påmeldt skulle ønske dette ekstratilbudet kan dere ta raskt 

sende e-post til  NCGP2022@gyro.no.   

 

Detaljene i programmet for kongressen vil være klart i løpet av februar. Vi kan love deg 

mange interessante temaer og presentasjoner. Hele kongressen søkes som tellende emnekurs i 

forskning med 20 poeng, og det blir også andre interessante emnekurs. Ved deltakelse på 

godkjent emnekurs kan allmennpraktiserende leger, privatpraktiserende leger, kommuneleger 

og leger i samfunnsmedisinsk eller arbeidsmedisinsk hovedstilling søke reise- og 

oppholdsutgifter refundert fra Utdanningsfond II.  

 

Pre-kongressen for alle ALIS og ferske spesialister (inntil 5 år etter godkjent spesialitet) 

begynner  å bli fulltegnet. For norske deltakere vil pre-kongressen inngå i et klinisk emnekurs 

i kvalitetsarbeid som søkes godkjent med 15 timer (dette dekker læringsmålene FKM-LM 

41,42 og 43). Les mer om prekongressen her 

 

Vi gleder oss til å møte deg. Bli med!  

 

Vennlig hilsen 

 
Marte Kvittum Tangen 

fastlege, spesialist i allmennmedisin 

leder Norsk forening for allmennmedisin 

 

Olav Thorsen     Gunnar Tschudi Bondevik 

PhD, spesialist i allmennmedisin  fastlege, spesialist i allmennmedisin 

Førsteamanuensis, UiS    Professor, UiB 

leder Hovedkomite    leder Vitenskapelig komite 
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