
 

  

 

 

Nyhetsbrev nr. 5  - Januar 2022 

Kjære kollega! 

  

Det blir kongress! 

  

Det er usikre tider og vanskelig å spå om framtida. Vi har allikevel stor tro på at vi skal kunne 

samles i Stavanger 21.-23.juni 2022 til en engasjerende og flott kongress. Planleggingen er godt i 

rute og det er stor interesse for kongressen både nasjonalt og internasjonalt. Vi har allerede fått 

inn over 200 abstracts til presentasjoner, postere, symposier og workshops, og har besluttet å 

forlenge fristen for innsendelse til 31.januar for å få med enda flere. Se mer informasjon her. Har 

du noe som egner seg til presentasjon for kollegaer: send inn ditt forslag nå! 

  

Nordisk kongress i allmennmedisin er en svært viktig møteplass for klinikere, forskere og 

administratorer med interesse for allmennmedisin. Vi oppfordrer veiledningsgrupper og 

smågrupper til å melde seg på, og kommer tilbake med forslag til tilpasset program. Vi lover å 

lage en hyggelig og inspirerende ramme for faglig påfyll, diskusjon og sosialt samvær. 

  

Hele kongressen er søkt om tellende som emnekurs i forskning med 20 poeng og det blir også 

andre interessante emnekurs. Se program her. 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. 

  

For alle ALIS og ferske spesialister (inntil 5 år etter godkjent spesialitet) arrangeres det en egen 

prekongress med workshop i kvalitetsarbeid. For norske deltakere vil prekongressen inngå i et 

https://ncgp2022.no/
https://www.ncgp2022.no/program-short-version
https://www.ncgp2022.no/program-short-version
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/utdanningsfond-ii/
https://www.facebook.com/Norskforeningforallmennmedisin/
https://www.instagram.com/norsk_forening_allmennmedisin/?hl=en


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 ønsker at flest mulig skal melde seg på så tidlig som mulig. Vi har kjent på usikkerheten med å 

arrangere og ønsker oss raske tilbakemeldinger på at vi har tatt riktig avgjørelse. Du kan nå 

melde deg på til redusert pris («early bird»). Frist for avbestilling og refundering av avgiften 

(minus administrasjonsgebyr) er satt til 15.april. 

  

Vi gleder oss til å møtes. Bli med! 

  

  

Med vennlig hilsen 

  

Marte Kvittum Tangen 

fastlege, spesialist i allmennmedisin 

leder i Norsk forening for allmennmedisin  

  

Olav Thorsen                                                    Gunnar Tschudi Bondevik 

spesialist i allmennmedisin                               fastlege, spesialist i allmennmedisin 

Førsteamanuensis, UiS                                    Professor, UiB 

leder Hovedkomite                                            leder Vitenskapelig komite 

 

https://www.ncgp2022.no/norwegian-participants
https://www.ncgp2022.no/video-marte
https://www.ncgp2022.no/video-olav
https://www.ncgp2022.no/video-gunnar

