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Kjære kollega!
Nordisk kongress i Stavanger 21.-23. juni 2022 vil bli det første store arrangementet for
allmennleger etter pandemien. Det er flere kurskomiteer som nå arbeider med å lage emnekurs
som del av kongressen. Vi vil åpne for påmelding ("early bird") den 1. desember.
I tillegg til innsending av abstrakter til presentasjoner og postere inviterer vi deltakere til å sende
inn forslag til symposier og workshops. De nordiske allmennlegekongressene egner seg godt til
å utveksle erfaringer om allmennmedisinske problemstillinger på tvers av ulike land. Symposier
og workshops som baserer seg på internasjonalt samarbeid vil derfor bli prioritert.
Den 2. kongressdagen har vi følgende hovedforelesere:
Christopher Dowrick holder foredraget ”Mental health problems – a core challenge in
general practice?”. Dowrick er allmennlege og professor ved University of Liverpool. Se
videohilsen her.
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, postdoc og sosialantropolog ved University of
Copenhagen, holder foredraget “The Usual Suspects: Patients' perceptions of health
inequity in general practice”. Se videohilsen her.

Trisha Greenhalgh holder foredraget «How new technologies could be used to reduce
inequalities (but usually aren’t)». Greenhalgh er allmennlege og professor ved University of
Oxford. Se videohilsen her.
Bente Prytz Mjølstad, fastlege og førsteamanuensis ved NTNU holder foredraget "Continuity
of care as a core value in general practice; rock solid or on the edge of the cliff?". Se
videohilsen her.
Se www.ncgp2022.no for flere opplysninger om kongressen. Vi har nå åpnet for innsending av
abstrakts til presentasjoner, poster, symposium og workshop. Sammen med de planlagte
emnekursene er dette gode muligheter til å bidra med tema som er relevante for allmennleger. Vi
håper du har reservert datoene 21.-23. juni 2022 - så ses vi i Stavanger!
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