
Nordisk Kongres i Almen medicin 2017  

Reykjavik, Island 

Fra den 14. til den 16. juni 2017 afholdes Nordisk Kongres i Almen medicin – 
denne gang i Reykjavik i Island. Temaet for kongressen er:  
“Changes and challenges in primary care” 

Region Nordjylland og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen 
praksis giver tilsammen et tilskud på op til 14.000* kr. pr. person for i alt 7 
yngre læger i hoveduddannelse i Region Nordjylland. Tilskuddet skal dække 
flyrejse, hotelværelse og deltagergebyr. 

Programmet for kongressen kan ses på http://www.nordicgp2017.is 

Fly: 
Du er selv ansvarlig for at bestille flybillet. Der bliver ikke arrangeret fælles 
transport, men vi vil komme med forslag til flyafgang når deltagerne er på 
plads. 

Indkvartering:	 
Du er selv ansvarlig for at bestille/betale hotelværelse, men evalueringer af 
tidligere kongresser viser, at deltagerne sætter stor pris på fælles 
hotelindkvartering. Vi vil komme med en anbefaling vedr. hotel så snart 
deltagerne er på plads. 

Økonomi: 
Du skal selv lægge ud for kongresgebyr, hotel, fly mv. Du vil efterfølgende få 
dine udgifter refunderet jf. ovenstående mod behørig dokumentation (Altså: 
Gem kvitteringerne!) 

Du skal være opmærksom på, at visse udgifter bliver for egen regning. Det 
gælder eks. måltider (ud over hvad der er inkluderet i hotel eller 
kongresgebyr), transport til og fra lufthavn, deltagelse i fælles sociale 
arrangementer mv. 

Ansøgning: 
Alle yngre læger, der på kongrestidspunktet er ansat i et almenmedicinsk 
hoveduddannelsesforløb i Region Nordjylland, kan søge om tilskud til 
deltagelse.  
 
Skriv en ansøgning, hvor du i fritekst beskriver din motivation for at deltage i 
Nordisk Kongres, og hvordan du vil forberede dig til den. 
 

																																																								
*	Da priser for kongres samt hotel ikke er offentliggjort endnu, er disse tal med forbehold.	

	



Ved vurderingen af ansøgningen vægtes man højt, hvis man aktivt bidrager 
på kongressen. Der er mulighed for nedenstående.  
BEMÆRK DEADLINE FOR ABSTRACTS ER 15. DECEMBER. 
 

• Posters, litteraturstudier, små-projekter eller blot "gode ideer" der 
understøttes ved artikler, kasuistikker eller lign. Posters præsenteres 
mundtligt på engelsk, ca 5-10 min. 

 
• Oral presentations. Som ovenfor, men med et regelret slideshow eller 

lignende. Præsenteres på ca. 15 min. 
 

• Workshop/symposie. En større mundfuld, men hvis man kender nogen, 
der kender nogen, der... kan man måske være med-aktør. 

 
Uanset præsentationsform er der mulighed for at være flere om det. Det 
kan være flere uddannelseslæger, der går sammen, men det kan også 
være, at man er sammen med tutorlægen eller nogle forskningsaktive 
kolleger, man har mødt på kurser og lign.  
 
Forskningstrænings-opgaven kan være et ganske glimrende udgangspunkt! 
 
Øvrige punkter der også kan være medkvalificerende: 
 

• Deltagelse i kvalitets- eller udviklingsarbejde i dagligdagen 
• Tidligere eller pågående forskningsaktivitet der relaterer sig til 

kongressens tema 
• Såfremt man har planer om at indgå i forsknings- eller kvalitetsarbejde 

fremadrettet. (Det kræver dog en vis form for aftale på forhånd.) 
• Andre aktiviteter, udover det daglige arbejde, med relation til faglig 

udvikling og uddannelse indenfor faget almen medicin. 
 
Det skal understreges at man godt kan søge deltagelse, selvom man ikke 
skal præsentere noget på kongressen eller er aktiv i kvalitetsarbejdet. 
 
De deltagende bloklæger forpligter sig til efterfølgende at formidle indhold 
fra kongressen videre på en temadag for regionens bloklæger. Metoden og 
fordeling aftales på forhånd blandt de deltagende bloklæger. I 
ansøgningen må meget gerne anføres, om du har specielle ønsker eller 
ideer til dette. 
 
Desuden forpligter man sig og til at bidrage med et lille oplæg på det 
faglige fællesmøde på kongressen efter nærmere aftale, samt deltage i 
formøde en aften en måneds tid før kongressen.  
 



Har man tidligere deltaget i Nordisk Kongres for regionale midler 
nedprioriteres man. 
 
Da der er begrænset antal pladser til rådighed, skal der ansøges om 
deltagelse efter ovenstående retningslinjer.  
Ansøgning sendes til almen medicinsk uddannelseskoordinator(AMU) 
Joachim Nørmark på normark@dadlnet.dk senest d. 20. december. 

Ansøgningerne læses og vurderes af Joachim Nørmark (AMU) og Martin 
Mackenhauer (DynAMU). Der vil IKKE blive afholdt samtaler. 

I løbet af 1-2 uger efter ansøgningsfristen vil alle få besked, om de får tilbudt 
en plads eller ikke. Såfremt du tilbydes plads, skal du selv sørge for alle 
reservationer og tilmelde dig kongressen mv. Du vil få refunderet dine 
udlæg efter nærmere instrukser.  Det skal understreges, at tildeling af plads 
IKKE er det samme som kursusfrihed fra ansættelsessted. Frihed til deltagelse 
skal afklares på ansættelsesstedet. 

Der vil blive afholdt et fælles informationsmøde for de deltagende yngre 
læger i foråret. 

Har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Joachim Nørmark. 


