Nordisk kongres i Almen medicin 2019 i Aalborg
Fra den 17. til den 20. juni 2019 afholdes Nordisk Kongres i Almen medicin –
denne gang på hjemmebane i Aalborg. Temaet for kongressen er:
"Promoting General Practice Perspectives".
Region Nordjylland har også denne gang besluttet at tilbyde 10 yngre
læger en friplads til både kongressen og præ-kongressen
http://www.nordicgp2019.dk/pre-conference-for-young-doctors samt
deltagelse i Region Nordjyllands faglige fællesarrangement under
kongressen og deltagelse i afskedsmiddagen.
Programmet for kongressen kan ses på http://www.nordicgp2019.dk
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.
Ved ansøgning vægtes højt om, man planlægger at præsentere noget på
kongressen. Der er tre forskellige muligheder, og især ”Quality lounge” (som
er et nyt tiltag) er en interessant mulighed.
• Quality lounge: Et loungeområde, hvor småfilm, posters og slideshows
(med eller uden lyd) vil køre i sløjfe. Læs mere på
http://www.nordicgp2019.dk/quality-lounge
• Posters, litteraturstudier, små-projekter eller blot "gode ideer" der
understøttes ved artikler, kasuistikker eller lign. Posters præsenteres
mundtligt på engelsk, ca 5-10 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!
Bemærk at 17 december er sidste chance for at indsende abstracts, men
projektet skal ikke nødvendigvis være afsluttet på det tidspunkt.
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 specialet almen medicin.
• At man vil tage en uddannelseslæge fra et andet land med en dag i
praksis (mandag d. 17 juni)
De deltagende bloklæger forpligter sig til efterfølgende at formidle indhold
fra kongressen videre på en temadag for 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.
Hvis man tidligere har deltaget i nordisk kongres for regionale midler,
nedprioriteres man.
Ansøgning sendes til almen medicinsk uddannelseskoordinator(AMU)
Joachim Nørmark på normark@dadlnet.dk senest d. 15. Januar 2019.
I løbet af 1-2 uger efter ansøgningsfristen vil alle få besked, om de får tilbudt
en plads eller ikke.
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.
Økonomi:
Du skal selv lægge ud for kongresgebyr, og vil få dette refunderet mod
fremsendelse af kvittering. Der gives ikke tilskud til transport eller evt.
overnatning.
Har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Joachim Nørmark.

