
 
 

 

 
 
 

Nyhetsbrev nr. 7     Mars 2022 
 

 

Kjære kollega! 

 

Den 12.mars er det 100 dager igjen til Nordisk kongress, 21. - 23.juni. Mange har allerede 

meldt seg på, og fristen for «early bird» registrering med redusert kongressavgift er 1.april.   

Vitenskapelig komite har gått igjennom innkomne abstrakt, og hele 276 av disse er godkjent 

for presentasjon med foredrag, postere, symposier og workshops.  

 

Prekongress 20.-21.juni for ALIS og allmennleger inntil 5 år etter ferdig spesialisering 

Vi ønsker yngre leger spesielt velkommen til prekongress, like i forkant av Nordisk kongress. 

Temaet for prekongressen er kvalitetsarbeid i legekontor. Den arrangeres av FAUNA (Fag-

ALIS) og Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL). Prekongressen arrangeres på Universitetet 

i Stavanger. Den internasjonale kvoten er allerede fulltegnet, og vi håper norske allmennleger 

i spesialisering eller inntil fem år etter ferdig spesialisering også vil dele disse dagene med 

oss.  

Fordi prekongressen også søkes godkjent som et klinisk emnekurs i kvalitetsarbeid (FKM -

LM -41, -42, -43) legges det opp til to timer forberedelse og fem timer digitalt møte i forkant 

av prekongressen for de norske deltakerne. Prisen for prekongressen er 3900,- + 800,- i 

kurspakke for norske deltakere. Dette inkluderer sosialt program og middag mandag 20.juni 

med de utenlandske deltakerne.  

Prekongressen er forhåndsgodkjent som emnekurs innen kvalitetsarbeid slik at deltakere kan 

søke om 1,5 dag praksiskompensasjon og refusjon av kursavgift:  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-

kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/ 

Reise, opphold og utgifter til kurspakke kan søkes refundert gjennom fond II:  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-

legater/utdanningsfond-ii/ 

Ulike ALIS-ordninger gjør at noen kan søke praksiskompensasjon eller permisjon med lønn i 

sine respektive kommuner for deltakelse på prekongressen, i tillegg til hovedkongressen. Som 

deltaker på pre- og hovedkongress kan en altså få godkjent 15 timer klinisk emnekurs innen 

kvalitetsarbeid i tillegg til 20 timer emnekurs i forskning.  

Dette er en unik anledning til å lære om allmennmedisin i andre nordiske land, og knytte 

kontakter med kolleger på tvers av landegrenser innen allmennmedisin. Velkommen til 

prekongress! 
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Det er fortsatt anledning til å melde seg på fjordcruise med middag onsdag 22.juni kl. 18-21 

via hjemmesiden www.ncgp2022.no. Det er begrenset antall deltakere, så her blir det «første 

mann til mølla». De av dere som allerede er påmeldt kongressen, og ønsker dette 

ekstratilbudet kan sende en e-post til  NCGP2022@gyro.no.   

 

Kortversjonen av programmet er nå lagt ut på hjemmesiden 

www.ncgp2022.no/program-short-version 

 

I løpet av de neste ukene kommer detaljert program. 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.  

 

Velkommen til Nordisk kongress! 
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