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Kjære kollega!
Lørdag den 25. september ble pandemirestriksjonene i Norge opphevet, og vi kunne igjen sitte
tett sammen, håndhilse, klemme hverandre og slippe munnbind. Restriksjonene for innreise ble
fjernet, og det ble tillatt å være mange samlet på ett sted. Dette lover godt for kongressen neste
år, og vi håper og tror at mange vil ha et sterkt ønske om å komme sammen som før pandemien,
på konserter, kongresser og festivaler.
Vi jobber nå videre med planene om å arrangere emnekurs som del av kongressen, i samarbeid
med spesialitetskomiteen og Legeforeningen. Vi tror dette blir attraktivt for deg som trenger kurs
til spesialiteten allmennmedisin eller for resertifisering for «rett til tilleggstakst». Påmeldingen vil
åpne rundt nyttår og vi skal bekjentgjøre dette tydelig for dere.
Sett av datoene 21.-23 juni 2022 i kalenderen nå!

Litt om programmet åpningsdagen:
Hovedforeleser professor Linn O. Getz, NTNU skal holde foredraget “On the edge – jumping
off and flying high”. Se videohilsen fra Linn.
“The technological reshaping of general practice – hype and reality” belyses gjennom
foredrag og samtale mellom to hovedforelesere - professor og allmennlege Deborah
Swinglehurst, Queen Mary University of London, og postdoc Henrik Vogt, Universitetet i Oslo.
Se videohilsener fra Deborah og Henrik. Samtalen vil bli ledet av førsteamanuensis og fastlege
Morten Munkvik, Universitetet i Stavanger.
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.
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

