
 
Nordisk kongres i Almen medicin 2022 i Stavanger, Norge 
Fra den 21. til den 23. juni 2022 afholdes Nordisk Kongres i Almen medicin – 
denne gang i Norge. Temaet for kongressen er:  
"On the edge. General practice for future generations". 

Region Nordjylland har også denne gang besluttet at give et stort tilskud, 
således at 10 yngre læger kan deltage næsten gratis. 

Programmet for kongressen kan ses på https://www.ncgp2022.no/ 

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. 
 
Punkter der også kan være kvalificerende: 
 

• Hvis du har indsendt abstract til kongressen. 
• 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. 
 
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. 3. Marts 2022. 

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: 
Der gives tilskud på 10.000 kr. Den samlede kongresudgift forventes at være 
11-12000 kr. afhængigt af overnatning, transport mv. Således vil du muligvis 
have en mindre egenbetaling. 

Tilskuddet kommer kun til udbetaling såfremt man deltager i kongressen. 

Transport: 
Der arbejdes aktuelt på en fælles transport, hvor vi forventer at forlade 
Aalborg tidligt om morgenen tirsdag d. 21 og forventer at komme hjem sent 
om aftenen torsdag d. 23. Forventningen er, at der tirsdag inden kongressen 
vil blive planlagt et fælles social/fagligt arrangement for de deltagerne 
yngre læger og PLO’er. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Joachim Nørmark. 


