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Referat	–	Landsmøtet	2022	

Thon	Hotel	Arena,	Lillestrøm	25.-27.	mars		
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Sak	1	Konstituering	og	godkjenning	av:		

1.1.	Innkalling		

Innkalling	til	landsmøtet	er	sendt	ut	til	landsstyrets	representanter	og	lokallagene	i	tråd	med	
foreningens	vedtekter,	27.	januar	2022.		

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Innkallingen	godkjennes.		

Vedtak:	Innkallingen	godkjennes.		

	

1.2	Dagsorden		

Forslag	til	dagsorden	er	vedlagt	på	neste	side. 
	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Nasjonalt	styres	forslag	til	dagsorden	godkjennes.		

Vedtak:	Forslag	til	dagsordenen	godkjennes.	

	

1.3	Sakspapirer		

Sakspapirene	til	landsmøtet	er	sendt	ut	til	landsstyrets	representanter	og	lokallagene	onsdag	9.	
mars,	i	tråd	med	foreningens	vedtekter.		

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak: 
	

Vedlagte	dokument,	med	vedlegg,	godkjennes	som	sakspapirer	til	landsmøtet	2022.		

Vedtak:	Sakspapirene	godkjennes.		
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Sak	1.2	Dagsorden	for	Nmf’s	Landsmøte	2022		

Forslag	til	dagsorden 
	

Sak	1	Konstituering	og	godkjenning	av:		

1.1	Innkalling		

1.2	Dagsorden		

1.3	Sakspapirer 
	

Sak	2	Valg	av	ordstyrer,	bisitter	og	referenter		

Sak	3	Forretningsorden		

Sak	4	Valg	av	tellekorps,	protokollunderskrivere	og	kontrollkomité		

Sak	5	Årsmeldinger		

Sak	6	Godkjenning	av	Nmf’s	regnskap	for	2021		

Sak	7	Vedtektene		

Sak	8	Politisk	måldokument		

Sak	9	Revidering	av	Nmf’s	budsjett	for	2022		

Sak	10	Budsjett	for	Nmf	2023	og	valg	av	revisor	for	2023		

Sak	11	Behandling	av	statutter		

Sak	12	Tid	og	sted	for	kommende	landsstyremøter		

Sak	13	Resolusjonsbehandling		
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Sak	2	Valg	av	ordstyrer,	bisitter	og	referenter		

For	årets	landsmøte	innstiller	nasjonalt	styre	Astrid	Celine	Dahle-Andersen	(Nmf	Bergen)	som	

ordstyrer	og	Aladdin	Boukaddour	(Nmf	Oslo)	som	bisitter.	Astrid	og	Aladdin	har	god	kjennskap	

og	lang	erfaring	fra	foreningen,	og	vi	er	sikre	på	at	de	vil	kunne	gjøre	en	god	jobb.		

Amanda	Høgås	(Nmf	Tromsø)	og	Gudrun	Reitan	(Nmf	Oslo)	innstilles	som	referenter.		

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Ordstyrer:	Astrid	Celine	Dahle-Andersen 
Bisitter:	Aladdin	Boukaddour	 
Referenter:	Amanda	Høgås	og	Gudrun	Reitan	

Vedtak:	Astrid	Celine	Dahle-Andersen	innstilles	som	ordstyrer.	

Vedtak:	Aladdin	Boukaddour	innstilles	som	bisitter.	

Vedtak:	Amanda	Høgås	og	Gudrun	Reitan	innstilles	som	referenter.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sak	3	Forretningsorden		

Nasjonalt	styre	sender	ut	forslag	til	forretningsorden	som	vedlegg	til	sakspapirene.	Nasjonalt	

styre	innstiller	forretningsorden	fra	2019	uten	endringer.	Foreslått	forretningsorden	ligger	

vedlagt	til	sakspapirene.		
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Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Vedlagte	forslag	vedtas	som	forretningsorden	for	landsmøtet	2022.		

Vedtak:	Forslag	til	forretningsorden	godkjennes.	

	

FORRETNINGSORDEN LANDSSTYREMØTE  
Foreslått til Nmf’s Landsstyre mars 2022  

  
1. ÅPNE MØTER  
Landsstyrets møter er åpne for Norsk medisinstudentforenings medlemmer, media og inviterte gjester. 
I særskilte saker kan landsstyret bestemme at møtet lukkes for andre enn Nmf’s medlemmer.  
  
2. REGISTRERING OG PERMISJON  
Alle deltagere skal registrere seg ved ankomst. Endringer i representasjonen må meddeles ordstyrer.  
  
Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.  
  
Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt grunnlag i 
årsaker som ikke kunne forutses.  
  
Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til ordstyrerne og behandles av 
ordstyrerbenken. Landsstyret skal informeres om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden.  
  
3. KONSTITUERING, GODKJENNING AV INNKALLING  
Nasjonalt styres leder foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart. Eventuelle 
endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles ordstyrerbenken og/eller 
behandles etter reglene om permisjon.  
  
Nasjonalt styres leder avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å 
godkjenne denne.  
  
4. DAGSORDEN  
Møtet avvikles i tråd med vedtatt dagsorden. Møteleder kan siden foreta endringer i dagorden med 
Landsstyrets godkjenning.  
  
5. MØTELEDELSE  
Leder av Nasjonalt styre leder valg av ordstyrere til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6.  
ledd, jf 7. ledd nr. 1 og § 3-1-2, 1. ledd). Ordstyrerne overtar møteledelsen.  
  
6. Ordstyrernes fullmakter  
Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, voteringsorden og lignende for å 
sikre en forsvarlig demokratisk behandling av Landsstyremøtets saker.  
  
Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på Landsstyremøtet. Dette gjelder ikke i situasjoner 
utenfor selve Landsstyremøtet.  
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Ordstyrerne har fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser med 
mer).  
   
Ordstyrerne skal snarest mulig informere forsamlingen om endringer de foretar.  
   
Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.  
  
7. FORRETNINGSORDEN  
Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd) etter 
innstilling fra Nasjonalt styre.  
  
  
8. TALE-, FORSLAGS-, STEMMERETT og STEMMEPLIKT  
Landsstyremøtets delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Det er stemmeplikt. Ved personvalg 
kan det stemmes blankt (vedtektene 4.4, 4.6 og 4.9).  
  
Øvrige medlemmer av Nmf, som ikke er representanter i Landsstyret, har tale- og forslagsrett. Det 
voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett av landsstyrets representanter.   
  
Inviterte gjester har talerett. Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrerne tildele andre 
oppmøtte talerett.  
  
Nasjonalt styre har ikke stemmerett i saker som angår Nasjonalt styres disposisjoner bakover i tid, 
herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr. 6, 2. setning).  
  
For å få ordet i en sak skal en tegne seg til innlegg eller (svar-)replikk etter ordstyrers instruks. 
Ordstyrer skal tildele taletid i den rekkefølgen det tegnes.  
  
Saksopplysninger og kommentarer til dagsorden skal slippe til før neste på talelisten, men skal ikke 
avbryte et pågående innlegg eller replikk.  
  
9. VOTERING  
Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Personvalg skal hovedsakelig gjennomføres 
elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart.   
  
Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om hemmelig votering. Unntaket 
er personvalg, som alltid gjennomføres hemmelig.  
  
Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet gjennomføres 
først en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet har nasjonalt styres leder dobbeltstemme (vedtektene 
4.4). Ved stemmelikhet på personvalg foretas loddtrekning (vedtektene 4.9) 
  
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet.  
  
Ordstyrer tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere 
krav på å få ordet til saken. Ordstyrer refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til 
votering.   
  
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede (vedtektene 4.3).  
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Ingen representant kan pålegges bundet mandat eller være bundet i sin stillingtagen til de saker som 
skal behandles gjennom løfte. (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr. 6.).  
  
Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres over 
alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.  
  
10. PERSONVALG  
Personvalg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. 
Personvalg skjer ved hemmelig avstemning.  
  
Personvalg gjennomføres i tråd med vedtatt valgorden.  
  
På stemmeseddelen skal det kun oppføres navn på gyldige kandidater.  
  
Ved valg av organer med flere medlemmer, skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn 
som antallet plasser som skal besettes.  
  
11. FLERTALL  
Vedtak fattes med simpelt flertall (vedtektene 14.2.1).   
  
Det er følgende unntak:  
a) Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall med 2/3 av stemmene blant de 

tilstedeværende stemmeberettigede (vedtektene 14.2.2)  
b) Vedtektene kan midlertidig tilsidesettes av Landsstyret med 2/3 flertall  

(vedtektene 11.1.5)  
c) Endringer til politisk måldokument kan vedtas av Landsstyret med 2/3 flertall  

(vedtektene 11.3.4)  
d) Personvalg krever simpelt flertall, med unntak for valg av leder, nestleder og internasjonalt 

ansvarlig krever absolutt flertall (vedtektene 4.9 og 14.2.4, lovene § 3-2-1, 2. ledd). 
 
12. TELLEKORPS  
Landsstyret velger et tellekorps etter innstilling fra Nasjonalt styre, som gjennomfører nødvendig 
opptelling av avgitte stemmer.   
  
Tellekorpset trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg gjennomføre. 
Ved votering med håndsopprekking skal ordstyrer avgjøre nødvendigheten av at tellekorpset foretar 
telling.  
  
13. TALETID  
Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrer innføre begrensning av taletid og/eller begrensinger 
i antallet innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  
  
14. REPLIKK  
Det er kun tillatt med korte replikker direkte rettet mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til 
å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrer 
innføre begrensning av adgangen til replikkordskifte. Ordstyrer kan innføre begrensinger i antall 
replikker som innvilges til ett innlegg.  
  



 8 

15. FORSLAG  
Forslag skal føres inn i forslagsskjema og sendes til ordstyrerbenken på oppgitt epostadresse. Nye 
forslag under møtet skal fremsettes fra talerstolen. Det er ikke adgang til å fremme forslag etter at 
strek er satt, men likevel tillatt å opprettholde forslag som trekkes.  
  
Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.  
  
Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.  
  
Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet tidligst mulig i 
debatten  
  
16. STREK  
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.  
Ordstyrer kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. 
Når strek er satt, refereres talelisten.   
  
Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes.  
  
Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  
  
Under Landsmøtet settes det strek for all debatt ved møteslutt lørdag kveld.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sak	4	Valg	av	tellekorps,	protokollunderskrivere	og	
kontrollkomité		

Tellekorpsets	ansvar	er	å	telle	opp	stemmer	avgitt	ved	håndsopprekning	eller	skriftlig,	i	tråd	
med	vedtatte	forretningsorden.		
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Protokollunderskriverne	undertegner	protokollen	for	landsmøtet	på	vegne	av	landsstyret.		

Kontrollkomiteen	tolker	vedtektene	fortløpende	og	oppklarer	uklarheter	på	vegne	av	
Landsstyret.	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Vehild	Kvålseth,	Taras	Smirnov	og	Evgenia	Taranova	velges	som	tellekorps.	

Christoffer	Drabløs	Velde	og	Victoria	Marie	Ellingsrud	Kibsgaard	velges	som	
protokollunderskrivere.		

Benedicte	Christine	Opshaug,	Sunniva	Hove	og	Ådne	Ringvoll	velges	som	kontrollkomité.		

Vedtak:	Vehild	Kvålseth,	Taras	Smirnov	og	Evgenia	Taranova	velges	som	tellekorps.	

Vedtak:	Christoffer	Drabløs	Velde	og	Victoria	Marie	Ellingsrud	Kibsgaard	velges	som	

protokollunderskrivere.		

Vedtak:	Benedicte	Christine	Opshaug,	Sunniva	Hove	og	Ådne	Ringvoll	velges	som	

kontrollkomité.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sak	5	Årsmeldinger		

Sak	5.1	Behandling	av	Nmf’s	årsmelding	2021		

Vedlagt	er	Nmf’s	årsmelding	for	2021.	Denne	presenteres	kort	under	møtet.		
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Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Landsmøtet	godkjenner	Nmf’s	årsmelding	for	2021.		

Vedtak:	Landsmøtet	godkjenner	Nmf’s	årsmelding	for	2021.	

	

Sak	5.2	Årsmeldinger	til	orientering		

Årsmeldinger	fra	Nmf’s	lokallag	er	vedlagt.		

- Bergen	
- Oslo	
- Tromsø	
- Trondheim	
- Utland	

Vedlagt	følger	Æsculaps	årsmelding	for	2021. 
	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Landsmøtet	tar	årsmeldingene	fra	lokallagene	og	Æsculap	til	orientering.		

Vedtak:	Landsmøtet	tar	årsmeldingene	fra	lokallagene	og	Æsculap	til	orientering.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sak	6	Godkjenning	av	Nmf’s	regnskap	for	2021		

Foreningens	regnskap	for	2021	er	ført	av	Legeforeningens	økonomiavdeling.	Regnskapet	for	
2021	er	revidert	av	RSM	Norge	AS.	Regnskapsoversikt	for	2021	er	vedlagt	til	sakspapirene.	
Nasjonalt	styre	2022	mottok	revisorberetning	18.	februar	2022,	og	har	signert	denne.		
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Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Landsmøtet	godkjenner	regnskapet	for	2021. 
Nasjonalt	styre	meddeles	ansvarsfrihet	for	2021-regnskapet.		

Vedtak:	Landsmøtet	godkjenner	regnskapet	for	2021.	

Vedtak:	Nasjonalt	styre	meddeles	ansvarsfrihet	for	2021-regnskapet.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sak	7	Vedtektene		

Alle	endringsforslag	til	vedtektene	som	er	kommet	inn	til	redaksjonskomiteen	innen	fristen	11.	
februar	2022	behandles	av	landsmøtet.		

Redaksjonskomiteen	forhåndsbehandler	alle	forslagene	og	innstiller	på	vedtak.		
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Frem	til	behandling	under	landsmøtet	kan	det	fremmes	alternative	forslag	til	endring,	så	fremt	
de	er	i	tråd	med	intensjonen	sendt	inn	innen	fristen.		

Vedtektsendringer	vedtas	med	2/3-flertall. 
Vedtektene	slik	de	ble	vedtatt	av	landsmøtet	2021	er	vedlagt.		

	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Det	vedlagte	dokument,	med	de	endringer	som	måtte	følge	av	Landsmøtets	behandling	av	saken,	
vedtas	som	Nmf’s	vedtekter.		

	
V.4.2.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	
Landsstyret	består	av	28	medlemmer;	fire	fra	hvert	lokallag	og	åtte	fra	nasjonalt	
styre.	Lokallagenes	representanter	velges	av	de	lokale	årsmøtene.	
 
V.6.2.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	IKKE	VEDTATT	
På	valgmøtet	

1. Vedtas:		
a. 	Arbeidsprogram	for	påfølgende	år		

2. Velges:		
b. leder		
c. nestleder		
d. internasjonalt	ansvarlig	(Vice	President	of	International	Affairs)	
e. arbeidslivsansvarlig		
f. grunnutdanningsansvarlig		
g. utvekslingsansvarlig	for	innreisende	studenter	
h. utvekslingsansvarlig	for	utreisende	studenter	
i. forskningsutvekslingsansvarlig	
j. menneskerettighetsansvarlig	
k. folkehelseansvarlig	
l. redaktør	til	Æsculap	
m. nettredaktør	
n. 2.vara	for	leders/nestleders	plass	i	Legeforeningens	landsstyre	
o. valgkomité:	leder,	to	medlemmer	og	ett	varamedlem	
p. to	personer	til	å	signere	protokollen	for	valgmøtet		
q. redaksjonskomité	for	påfølgende	styreår	
r. leder	av	MedHum	(partallsår)	
s. MedHum	PR-ansvarlig	(partallsår)	
t. MedHum	markedsansvarlig	(partallsår)	
u. MedHum	økonomiansvarlig	(partallsår)	

 
	
V.6.2.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	og	MedHum	IKKE	VEDTATT	
På	valgmøtet		

3. Vedtas:		
v. Arbeidsprogram	for	påfølgende	år		

4. Velges:		
w. 	leder	



 13 

x. 	nestleder	
y. 	internasjonalt	ansvarlig	(Vice	President	of	International	Affairs)		
z. 	arbeidslivsansvarlig		
æ. 	grunnutdanningsansvarlig		
ø. 	utvekslingsansvarlig	for	innreisende	studenter		
å. 	utvekslingsansvarlig	for	utreisende	studenter		
aa. 	forskningsutvekslingsansvarlig		
bb. 	menneskerettighetsansvarlig		
cc. 	folkehelseansvarlig		
dd. 	redaktør	til	Æsculap		
ee. 	nettredaktør		
ff. 	2.	vara	for	leders/nestleders	plass	i	Legeforeningens	landsstyre		
gg. 	valgkomité:	leder,	to	medlemmer	og	ett	varamedlem		
hh. 	to	personer	til	å	signere	protokollen	for	valgmøtet		
ii. 	redaksjonskomité	for	påfølgende	styreår		
jj. 	leder	av	MedHum	(partallsår)		

 
	
V.6.2.3	-	ERSTATNING	–	MedHum	VEDTATT	

På	valgmøtet	
5. Vedtas:	

kk. Arbeidsprogram	for	påfølgende	år	
6. Velges:	

ll. leder	
mm. internasjonalt	ansvarlig	(Vice	President	of	International	Affairs)	
nn. arbeidslivsansvarlig	
oo. grunnutdanningsansvarlig	
pp. utvekslingsansvarlig	for	innreisende	studenter	
qq. utvekslingsansvarlig	for	utreisende	studenter	
rr. forskningsutvekslingsansvarlig	
ss. menneskerettighetsansvarlig	
tt. folkehelseansvarlig	
uu. redaktør	til	Æsculap	
vv. nettredaktør	
ww. 2.	vara	for	leders/nestleders	plass	i	Legeforeningens	landsstyre	
xx. valgkomité:	leder,	to	medlemmer	og	ett	varamedlem	
yy. nestleder:	velges	blant	de	fem	nasjonale	styrerepresentantene	valgt	på	

lokallagenes	årsmøter	
zz. to	personer	til	å	signere	protokollen	for	valgmøtet	
ææ. redaksjonskomité	for	påfølgende	styreår	
øø. leder	av	MedHum	(partallsår)	

	
V.7.1.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	
Nasjonalt	styre	består	av	åtte	medlemmer,	ett	fra	hvert	lokallag,	samt	fritt	valgt	leder,	nestleder	
og	internasjonalt	ansvarlig	
 
V.7.10.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	
Nasjonalt	styre,	med	unntak	av	internasjonalt	ansvarlig	og	nestleder,	er	Norsk	
medisinstudentforenings	delegater	til	Legeforeningens	landsstyre.	Ved	frafall	erstattes	
delegatene	i	den	rekkefølgen	de	melder	avbud,	av	vara	i	følgende	rekkefølge.	

7. Nestleder	
8. internasjonalt	ansvarlig	
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9. vararepresentanter	i	prioritert	rekkefølge	valgt	på	Norsk	medisinstudentforenings	
valgmøte	

10. personlig	vara	for	den	enkelte	nasjonale	styrerepresentant			
Dersom	punktene	1-3	er	forsøkt	og	delegasjonen	fortsatt	ikke	er	fulltallig,	kan	nasjonalt	styre	
oppnevne	det	nødvendige	antall	vararepresentanter.	Det	skal	tilstrebes	representasjon	fra	alle	
lokallag	i	Nmf	i	delegasjonen.	Ved	leders	frafall	tar	nestleder	over	som	delegasjonsleder.	
Nestleders	delegatplass	erstattes	som	beskrevet	over.	
	

V.7.X	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	IKKE	VEDTATT	

Nasjonalt	styre	behandler	kun	saker	om	økonomisk	støtte	som	er	sendt	inn	enten	fra	lokale	
styrer	eller	Nmfs	underprosjekter.	Foreninger	som	ikke	har	et	samarbeid	med	Nmf	kan	søke	via	
sitt	lokale	styre	dersom	det	gjelder	støtte	som	kommer	Nmfs	medlemmer	til	gode	

 
V.8.4.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	IKKE	VEDTATT	

De	nasjonale	komitéene	skal	ha	representanter	fra	alle	foreningens	lokallag	valgt	av	lokallagenes	
årsmøter.	

 
V.9.6.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	IKKE	VEDTATT	

Det	er	ønskelig	at	årsmøtet	skal	velge	følgende	representanter	blant	lokallagets	medlemmer.	

1. nasjonal	styrerepresentant	
2. leder	
3. nestleder	
4. økonomiansvarlig	
5. arbeidslivsansvarlig	
6. minst	to	utvekslingsansvarlige,	en	for	klinisk-	og	en	for	forskning	
7. PR-ansvarlig	
8. menneskerettighetsansvarlig	
9. folkehelseansvarlig	
10. kursansvarlig	
11. lokallagsleder	for	MedHum	
12. grunnutdanningsansvarlig	
13. lokallagets	representanter	til	Norsk	medisinstudentforenings	landsstyre	

a. minst	to	av	disse	må	være	medlemmer	av	det	nyvalgte	lokallagsstyret	og	har	
funksjonstid	frem	til	lokallagets	neste	ordinære	årsmøte	

b. minst	to	prioriterte	varaer	til	landsmøtet		
14. minst	to	personlige	vara	for	nasjonal	styrerepresentant,	i	prioritert	rekkefølge	
15. valgkomité	bestående	av	tre	personer	

V.10.X	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	VEDTATT	

Nmf	skal	tilstrebe	at	flest	mulig	lokale	vervsinnehavere	skal	få	mulighet	til	å	delta	fysisk	på	
tillitvalgtopplæring.	Dette	løses	ved	at	nasjonalt	styre	dekker	utgifter	utover	det	lokallaget	har	
mulighet	til	

V.11.8.1	-	ERSTATNING	-	Maja	Elisabeth	Mikkelsen	VEDTATT	
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Resolusjoner	

V.12.3.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	VEDTATT	

Prosjektene	består	av	minst	én	lokal	gruppe	og	skal	ha	en	nasjonal	koordinator.	Nasjonal	
koordinator	velges	av	de	lokale	gruppene	i	samråd.	Det	gjøres	unntak	for	MedHum,	slik	
presisert	i	punkt	6.2.	

V.12.5.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen		

Prosjektgruppene	velger	sitt	styre	under	egne	møter,	annonsert	til	medisinstudenter	ved	
aktuelle	studiested.	Det	gjøres	unntak	for	MedHum,	som	har	egen	valgkomité,	slik	presisert	i	
MedHums	statutter.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	

	

Sak	8	Politisk	måldokument		

Fristen	for	å	sende	inn	endringsforslag	til	politisk	måldokument	er	4.	mars	2022.	Etter	dette	kan	
det	fremmes	alternative	forslag	til	forslagene	sendt	inn	innen	fristen.		
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Redaksjonskomiteen	forhåndsbehandler	alle	innsendte	forslag,	og	foreslår	ved	behov	alternative	
ordlyder	og	tilrettelegger	for	samarbeid	mellom	forslagsstillerne	med	overlappende	forslag.	
Redaksjonskomiteen	innstiller	til	vedtak	på	de	innkomne	forslagene.		

Endringer	i	politisk	måldokument	vedtas	ved	2/3-flertall. 
Vedlagt	er	foreningens	politiske	måldokument	slik	det	ble	vedtatt	av	landsmøtet	i	2021.		

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Det	vedlagte	dokumentet,	med	de	endringer	som	måtte	følge	av	landsmøtets	behandling	av	
saken,	vedtas	som	Nmf’s	politiske	måldokument.		

Vedtak:	Det	vedlagte	dokument,	med	de	endringer	som	er	vedtatt	som	følge	av	landsmøtets	
behandling	av	saken,	vedtas	som	politisk	måldokument.		

Redaksjonelle	forslag	–	politisk	måldokument	–	VEDTATT	

- 3.1.14	
- 3.1.19	
- P.3.2.11.1	
- P.3.11	
- P.5.3.9	
- P.6.4.2	
- P.8.6.1.1	
- P.9.3.1.1	
- P.10.1.4	
- P.10.1.4.1	
- P.10.2.6.1	
- P.10.2.7.1	
- P.10.3.1	
- P.10.3.1.1	
- P.10.3.2.1	
- P.10.3.3.1	

Vedtak:	Politisk	måldokument	i	sin	helhet	godkjennes.	

	
	
	
	
	

Politisk	måldokument	for	Norsk	
medisinstudentforening 

Sist	vedtatt:	29.	august	2021,	Oslo	
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Kapittel	1:	Formål		
Ingen	endringer.	
	
Kapittel	2:	Organisasjon	 
Ingen endringer.	

Kapittel	3:	Medisinsk	grunnutdanning	 
3.1	Studieinnhold	 
P.3.1.7.1	-	ERSTATNING	-	Grunnutdanningskomitéen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudiet	bør	oppmuntre	studentene	til 
selvrefleksjon.  
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	undervisere	må	gi	tilstrekkelig,	individuell 
tilbakemelding	på	studentenes	faglige	og	profesjonelle	kompetanse	underveis	i	studiet. 
(3.1.7	deles	opp	i	to) 

P.3.1.10.1	-	ERSTATNING	-	Grunnutdanningskomitéen	og	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	god	kommunikasjonsundervisning	er	viktig.		
	
P.3.1.10.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Utland	INNSENDT	ETTER	FRIST	-		IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	god	kommunikasjonsundervisning	er	viktig.	Her	må	
studenter	lære	å	ta	opp	temaer	som	for	pasienten	kan	være	tabubelagte.		
	
P.3.1.14.1	-	REDAKSJONELT	-	Grunnutdanningskomitéen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	må	få	tilstrekkelig	undervisning		
Om	barn	som	pårørende.	
	
P.3.1.19.1	-	REDAKSJONELT	-	Grunnutdanningskomitéen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	alle	medisinstudenter	i	Norge	må	få	undervisning	om	
samers	og	andre	minoriteters	samfunnsforhold,	helseutfordringer	og	rettigheter,	for	å	øke	
kulturforståelse	og	forbedre	kommunikasjon	med	urfolk	og	minoriteter.	
	
P.3.1.21.1	-	ERSTATNING	-	Grunnutdanningskomitéen	-		IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	må	få	tilstrekkelig	undervisning	
om	kjønns-og	seksualitetsmangfold.	
	
P.3.1.21.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Trondheim	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	må	få	tilstrekkelig	undervisning		
om	kjønnsidentitet	og	seksualitetsmangfold,	herunder	seksuell	helse,	minoritetsstress	og	
helseutfordringer	blant	kjønnsidentiteter	og	seksualitetsminoriteter.	Kurs	i	normkritikk	og	
inkluderende	språk	bør	være	en	del	av	undervisningen	for	å	sikre	at	fremtidens	leger	kan	møte	
LHBTIQ+-pasienter	med	forståelse	og	respekt.	
	
3.1.21.3	-	ERSTATNING	-	Nmf	Trondheim,	Grunnutdanningskomiteen	og	Maja	Elisabeth		
Mikkelsen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	må	få	tilstrekkelig	undervisning	om	
kjønnsidentitet	og	seksualitetsmangfold.	
	
P.3.1.X	-	NYTT	PUNKT	-	Grunnutdanningskomitéen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	må	få	mengdetrening	i	
pasientkontakt	allerede	fra	første	studieår.	
	
P.3.1.Y	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo		-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	eksamensformene	for	medisinstudenter	i	større	grad	
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skal	reflektere	samtidens	legevirke,	og	fokusere	på	sentrale	konsepter	og	kunnskapsanvendelse	
fremfor	pugging	og	detaljer.	

P.3.1.Z	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	kritisk	vurdering	til	kunnskap,	retningslinjer	og	
eksisterende	praksis	må	undervises	som	en	grunnleggende	ferdighet	i	medisinstudiet.	
Kunnskapsbasert	praksis	skal	undervises	som	en	rød	tråd	gjennom	utdanningen	slik	at	
studentene	utvikler	en	tydelig	bevissthet	rundt	hvordan	man	kan	bruke	ulike	kilder	for	å	
forbedre	kvaliteten	på	tjenestene	som	ytes	i	helsevesenet.	

P.3.1.Z.2	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Utland	INNSENDT	ETTER	FRIST		-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	kritisk	vurdering	til	kunnskap,	retningslinjer	og	
eksisterende	praksis	må	undervises	som	en	grunnleggende	ferdighet	i	medisinstudiet.	
	
P.3.1.Æ	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	man	ved	de	medisinske	fakultetene	i	Norge	bør	øke	
mengde	studentaktiviserende	undervisning,	herunder	seminarer,	klinikker,	PBL	osv.,	til	fordel	
for	forelesninger.	

P.3.1.Ø	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Bergen	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	klinisk	undervisning	er	helt	nødvendig	for	at	
medisinstudenter	skal	bli	trygge	og	kompetente	leger.	Praktiske	ferdigheter	læres	gjennom	
praktisk	trening	og	kan	ikke	erstattes	av	teoretisk	undervisning.	

P.3.1.Å	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Bergen	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	medisinstudiet	bør	inneholde	formative	vurderinger	
underveis	i	semestrene.	Eksamen	bør	ikke	være	den	eneste	arenaen	hvor	studentene	får	
tilbakemeldinger.	

P.3.1.A	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Utland	INNSENDT	ETTER	FRIST	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	utenlandsstudenters	interesser	og	rettigheter	må	
ivaretas	på	lik	linje	som	studenter	ved	norske	fakulteter.	

P.3.1.B	-	NYTT	PUNKT	-	Folkehelsekomiteen	og	menneskerettighetskomiteen	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	de	medisinske	fakultetene	i	større	grad	må	tilpasse	
hudundervisningen	(og	undervisningen	for	øvrig)	en	mangfoldig	befolkning.	Fakultetene	må	
undervise	i	hvordan	identifisere,	diagnostisere	og	behandle	sykdom	hos	personer	med	ulik	
hudfarge,	og	samtidig	sørge	for	at	studentene	har	kunnskap	om	at	sykdom	kan	ramme	etniske	
grupper	ulikt.			

P.3.1.B.2	-	ERSTATNING	-	Uswa	Malik	og	Maja	Elisabeth	Mikkelsen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	de	medisinske	fakultetene	i	større	grad	må	tilpasse	
undervisningen	en	mangfoldig	befolkning.	Fakultetene	må	undervise	i	hvordan	identifisere,	
diagnostisere	og	behandle	sykdom	hos	personer	med	ulik	hudfarge,	og	samtidig	sørge	for	at	
studentene	har	kunnskap	om	at	sykdom	kan	ramme	etniske	grupper	ulikt.			

	
3.2	Studieorganisering		
P.3.2.5.1	-	ERSTATNING	-	Grunnutdanningskomitéen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	skal	være	nasjonale	læringsmål	for	medisinstudiet,	
og	at	disse	må	kvalitetssikres	jevnlig.	 

P.3.2.6.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	
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Norsk	medisinstudentforening	mener	at	søkere	skal	informeres	ved	opptak	til	studiet	om	
endring	av	hovedcampus	i	løpet	av	studiet.	Hvis	studentene	ikke	er	informert	på	forhånd,	må	
endring	av	hovedcampus	være	basert	på	frivillighet.	Ellers	skal	endring	av	hovedcampus	i	
hovedsak	foregå	etter	studentenes	eget	ønske.	
	
P.3.2.11.1	-	REDAKSJONELT	-	Grunnutdanningskomitéen	og	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	bør	arbeides	aktivt	på	
grunnutdanningsnivå	for	å	sikre	god	legedekning	i	distriktene.	
	
P.3.2.X	-	NYTT	PUNKT	-	Grunnutdanningskomitéen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	digital	undervisning	på	medisinstudiet	skal	være	et	
supplement	til	fysisk	undervisning	og	at	den	må	holde	høy	faglig	og	teknisk	kvalitet.		
	
P.3.2.Y	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Bergen	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	de	medisinske	fakultetene	i	Norge	bør	tilstrebe	å	ha	
hybridundervisning	og	asynkrone	videoer	som	et	supplement	til	tradisjonell	undervisning.	
	
P.3.2.Z	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	bør	arbeides	for	å	opprette	en	ordning	med	
mulighet	for	nasjonal	utveksling	mellom	studiebyene	i	Norge,	som	for	eksempel	
semesterutveksling	eller	valgfagsperioder.	
	
P.3.2.Æ	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Tromsø	-	VEDTATT	
Beløpene	man	får	i	kompensasjon	til	bostøtte	av	universitetene	under	praksis,	bør	følge	
konsumprisindeks.	Utregningen	starter	med	fastsatt	beløp	fra	universitetene	per	2022	og	
justeres	hvert	år	for	konsumprisindeks.	
	
P.3.2.Ø	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	de	medisinske	fakultetene	må	legge	til	rette	for	at	
studentene	har	god	kunnskap	om	studiets	organisering	og	fakultetenes	premisser	for	drift.	Dette	
innebærer	at	fakultetsledelsen	er	transparent	under	alle	steg	i	avgjørelsesprosesser.	Med	en	slik	
kunnskap	vil	studentene	ha	bedre	vilkår	for	å	medvirke	i	utviklingen	av	studiets	innhold	og	
organisering.	
	
P.3.2.Ø.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Oslo	-		IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	de	medisinske	fakultetene	må	legge	til	rette	for	at	
studentene	har	god	kunnskap	om	studiets	organisering	og	fakultetenes	premisser	for	drift.	Dette	
innebærer	at	fakultetsledelsen	er	transparent	under	alle	steg	i	avgjørelsesprosesser.	

	
3.3	Rekruttering	og	studieopptaksordninger		
P.3.3.3.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Trondheim	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	studiestedene	skal	jobbe	for	mangfold	 

i	sin	rekruttering.	
	
P.3.3.4.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Trondheim	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	universitetene	må	gjennomføre	målrettede	
rekrutteringstiltak	for	at	begge	kjønn	skal	være	godt	representert	i	søkermassen	til	
medisinstudiene	i	Norge.	
	
P.3.3.5.1	-	STRYKNING	-	Grunnutdanningskomitéen	-	VEDTATT	
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P.3.3.7.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	det	er	viktig	med	en	samisk	kvote	på	aktuelle	
universiteter.	Dette	for	å	sikre	representasjon	fra	den	samiske	delen	av	befolkningen	i	
helsevesenet.		

P.3.3.8	-	ERSTATNING	-	Nmf	Tromsø	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	bør	opprettes	samisk	kvote	ved	alle	universiteter	
som	ligger	geografisk	plassert	i	forvaltningsområdet	for	samisk	språk.	Dette	er	for	å	øke	
rekrutteringen	av	samisktalende	leger	i	hele	det	samiske	området.	

P.3.3.X	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	alderspoeng	ikke	bør	telle	som	del	av	ordinært	opptak	
til	medisinstudiet,	og	at	man	burde	se	på	alternative	poenggivende	løsninger.	

P.3.3.X.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	verdien	av	alderspoeng	bør	reduseres	betraktelig.	
	

3.4	Studentpopulasjon	 
P.3.4.Y	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Tromsø	–	VEDTATT 
Ved	en	endring	i	studieplasser	på	profesjonsstudiet	i	medisin,	skal	antall	studieplasser	på	hvert	
studiested	speile	pasientgrunnlaget	i	det	aktuelle	området.	
 

3.5	Hospiteringsplasser	 
P.3.5.X.1	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Utland	INNSENDT	ETTER	FRIST		-	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	bør	legges	til	rette	for	at	norske	medisinstudenter	
som	studerer	i	utlandet	kan	få	muligheten	til	å	søke	hospitering	i	det	Norske	helsevesenet	i	
ferieperioder,	utenom	undervisningstiden	til	norske	universiteter.	
 

3.6	Ledelse	 
3.6.X	-	NYTT	PUNKT	Nmf	Oslo	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	bør	få	bedre	karriereveiledning	og	
innblikk	i	ulike	mulige	yrkesvalg	etter	endt	studie.	Dette	innebærer	også	tilrettelegging	for	
hospitering	med	de	ulike	aktørene	som	utgjør	helsetjenestene	i	Norge. 

	
3.9	Læringsmiljø		
P.3.9.2.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	studiestedene	må	frigjøre	minimum	5	virkedager	uten	
undervisning	i	forkant	av,	og	mellom	to	eksamener.	

	
3.11	Studenthelse		
P.3.11	-	REDAKSJONELT	-	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	
Alle	punkter	i	delkapittel	3.11	Studenthelse	flyttes	til	delkapittel	7.1	Studentveldferd.	

P.3.11.1.1	-	STRYKNING	-	Nmf	Trondheim	-	IKKE	VEDTATT	

P.3.11.1.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenters	mentale	helse	må	følges	opp.	Vi	
mener	at	de	medisinske	fakultetene	hvor	det	er	norske	studenter	skal	ha	ordninger	for	å	fange	
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opp	studenter	som	har	utfordringer	knyttet	til	mental	helse,	og	kunne	tilby	disse	veiledning	og	
hjelp.	

P.3.11.9.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Utland	INNSENDT	ETTER	FRIST		-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	utdanningsinstitusjonene	må	jobbe	aktivt	for	å	unngå	
trakassering	og	diskriminering	av	studenter.	Særlige	tiltak	må	også	rettes	mot	praksisstedene	
der	studenter	er	utplassert.	
	

Kapittel	4:	Utveksling	 

Ingen	endringer.	
	

Kapittel	5:	Lege	i	spesialisering	del	1	(LIS1)	 
5.2	Organisering	 
P.5.2.X	-	NYTT	PUNKT	-	Arbeidslivskomitéen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	opprettelsen	av	LIS1-stillinger	knyttet	til	et	påfølgende	
spesialiseringsløp	innen	et	spesifikt	fagfelt	ikke	skal	være	på	bekostning	av	antall	ordinære	
LIS1-stillinger.	Det	bør	i	all	hovedsak	unngås	å	knytte	LIS1-stillinger	til	videre	spesialisering,	
men	om	myndighetene	oppretter	slike	stillinger	skal	disse	komme	i	tillegg	til	antallet	LIS1-stiller	
som	kreves	for	å	dekke	det	fremtidige	legebehov.		
 

5.3	Inntaksordning	til	LIS1	 
P.5.3.9	-	REDAKSJONELT	-	Arbeidslivskomitéen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	kommunene	skal	delta	aktivt	i	LIS1-
ansettelsesprosessen.	
 

5.4	LIS1-tjenestens	innhold	og	kvalitet	 
P.5.4.9.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	LIS1	skal	ha	en	total	varighet	på	18	måneder,	hvorav	12		
måneder	skal	være	i	sykehus	og	6	måneder	i	primærhelsetjenesten. 

	

Kapittel	6:	Medisinsk	forskning	 

6.4	Bioetikk 
P.6.4.1	-	ERSTATNING	-	Arbeidslivskomitéen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	stamceller	fra	navlestrengen	kan	brukes	til	homolog	
stamcellebehandling	for	alvorlige	sykdommer	og	medisinske	tilstander.	
 

P.	6.4.2	-	REDAKSJONELT	-	Arbeidslivskomitéen	og	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	eggdonasjon	skal	sidestilles	og	tilbys	på	lik	linje	med	
sæddonasjon.	
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Kapittel	7:	Studentvelferd,	lønns-	og	arbeidsvilkår	 

7.2	Lønns-	og	arbeidsvilkår	for	medisinstudenter	og	leger			
P.7.2.2.1	-	ERSTATNING	-	Arbeidslivskomitéen	-	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	studieprogresjon,	tilegnede	kunnskaper	ogferdigheter	
skal	gjenspeiles	i	lønnen	dersom	det	benyttes	i	arbeidet.	Dette	burde	fastsettes	i	form	av	en	
lønnsstige	basert	på	studieprogresjon.	 

P.7.2.10.2	-	ERSTATNING	–	Arbeidslivskomiteen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	og	leger	i	utdanning	skal	ha	god	
veiledning	og	trygge	rammer	i	arbeid.	

P.7.2.12.1	-	ERSTATNING	-	Arbeidslivskomitéen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	mer	av	lønnsmassen	for	leger	og	medisinstudenter	bør	
ligge	i	grunnlønn	og	ikke	i	variable	tilleggsordninger,	som	vaktlønn.	Belastende	arbeidstidspunkt	
skal	medføre	adekvate	lønnstillegg.		

P.7.2.13.1	-	ERSTATNING	-	Arbeidslivskomitéen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	de	ulike	universitetssykehusene	ikke	har	rett	til	å	
innskrenke	studenters	arbeidsforhold	på	andre	helseinstutisjoner	eller	virksomheter	utenfor	
helsesektoren.	Dersom	alvorlige	omstendigheter	skulle	medføre	at	medisinstudenter	skal	ha	
pasientkontakt	i	obligatorisk	praksis	ved	deres	tilhørende	sykehus,	som	resulterer	i	reduksjon	
eller	totalt	frafall	i	lønn,	skal	dette	bli	økonomisk	kompensert.		

P.7.2.Y	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	alle	studenter	må	få	dagpengerettigheter.		

	

Kapittel	8:	Folkehelse	 

8.	.2	Utsatte	samfunnsgrupper		
P.8.2.1.1	-	ERSTATNING	-	Maja	Mikkelsen,	Ayna	Mousavi	og	Erlend	Sæther	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	bruk	av	rusmidler	er	et	helseproblem,	og	at	
informasjon	og	forebygging	knyttet	til	rusmidler	skal	være	nyansert	og	faktabasert.	En	verdig	
ruspolitikk	skal	ha	som	mål	å	gi	veiledning	til	brukere	av	rusmidler,	og	å	gi	rusmiddelavhengige	
en	helhetlig	behandling,	og	ikke	straff.	Derfor	mener	Nmf 

P.8.2.1.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Tromsø	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	bruk	av	rusmidler	er	et	helseproblem,	og	at	
informasjon	og	forebygging	knyttet	til	rusmidler	skal	være	nyansert	og	faktabasert.	En	verdig	
ruspolitikk	skal	ha	som	mål	å	gi	veiledning	til	brukere	av	rusmidler,	og	å	gi	rusmiddelavhengige	
en	helhetlig	behandling.	
	

8.4	Ikke-smittsomme	sykdommer	 
P.8.4.1.1	-	STRYKNING	-	Nmf	Trondheim	-	IKKE	VEDTATT 

P.8.5.X.1	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Oslo	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	skal	bidra	til	en	holdningsendring	
rundt	reduksjon	av	stigma	rundt	rus	og	psykisk	helse	innenfor	helsetjenesten	og	i	samfunnet	
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ellers.	Dette	skal	også	vektlegges	i	undervisning	og	klinisk	praksis.	
	

8.5	Psykisk	helse	 
P.8.5.X.2	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Trondheim	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	medisinstudenter	skal	bidra	til	en	holdningsendring	for	
å	avstigmatisere	psykiske	lidelser	og	ruslidelser	i	helsetjenesten	og	i	samfunnet	for	øvrig.	Dette	
skal	også	vektlegges	i	undervisning	og	klinisk	praksis.	
 

8.6	Annet	 
P.8.6.1.1	-	REDAKSJONELT	-	Folkehelsekomitéen	–	VEDTATT 
Punkt	8.6.1	flyttes	fra	8.6	Annet	til	foreslått	nytt	delkapittel	8.7	Sosiale	ulikheter	i	helse. 

P.8.6.2.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Trondheim	-	IKKE	VEDTAT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	helsepersonell	skal	oppfordre	til	og	tilrettelegge	for	
deltakelse	i	det	norske	barnevaksinasjonsprogrammet.	

P.8.6.2.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Utland	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	deltakelse	i	det	norske	barnevaksinasjonsprogrammet	
bør	styrkes	ved	hjelp	av	grundig	rådgivning.	

P.8.X.1	-	NYTT	PUNKT	-	Folkehelsekomitéen	–	VEDTATT	
Nytt	delkapittel;	8.7	Sosiale	ulikheter	i	helse.	

P.8.X.X	-	NYTT	PUNKT	-	Folkehelsekomitéen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	norske	helsevesenet	må	ha	kunnskap	om	og	
adressere	sosiale	ulikheter	i	helse	slik	at	kontakt	med	og	behandling	av	helsevesenet	tar	hånd	
om	den	enkelte	pasient	og	deres	situasjon	på	en	best	mulig	måte.		

	

Kapittel	9:	Global	helse	 

9.1	Generelt	 
P.9.1.3.1	-	ERSTATNING	-	Folkehelsekomitéen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	anser	antibiotikaresistens	som	en	av	vår	tids	største	
folkehelsetrusler.	Det	norske	helsevesenet	skal	være	ledende	i	arbeidet	for	å	forebygge	
antibiotikaresistens,	blant	annet	ved	hjelp	av	forpliktende	faglige	retningslinjer,	internasjonale	
avtaler	og	kompetanseheving	blant	helsepersonell.	 

P.9.1.X.1-	NYTT	PUNKT	-	Folkehelsekomitéen	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	anerkjenner	at	lav-og-mellominntektsland	bærer	den	største	
byrden	av	konsekvensene	av	for	høy	bruk	av	antibiotika,	selv	om	antibiotikaresistens	i	storgrad	
er	drevet	av	bruken	i	høyinntektsland	over	tid.	Norsk	medisinstudentforening	mener	derfor	at	
Norge	må	bidra	i	arbeidet	for	å	lette	byrden	av	antibiotikaresistens	for	helsetjenestene	i	disse	
landene.		
	

9.3	Global	sykdomsbyrde	 
P.9.3.1.1	-	REDAKSJONELT	-	Folkehelsekomitéen	INNSENDT	ETTER	FRIST	–	VEDTATT 



 24 

Punkt	9.3.1	flyttes	til	foreslått	nytt	delkapittel	8.7	Sosiale	ulikheter	i	helse.	
 

9.5	Bærekraftig	utvikling	 
P.9.5.2.1	-	STRYKNING	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT 

P.9.5.4.1	-	ERSTATNING	-	Menneskerettighetskomiteen	og	folkehelsekomiteen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	Norge	bør	utarbeide	en	forpliktende	klimaplan	for	det	
norske	helsevesenet.	
	
P.9.5.7.1	-	STRYKNING	-	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	

P.9.5.10.1	-	STRYKNING	-	Menneskerettighetskomitéen	og	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	

P.9.5.11.1	-	STRYKNING	-	Menneskerettighetskomitéen	–	VEDTATT	

P.9.5.12.1	-	STRYKNING	-	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	

P.9.5.13.1	-	STRYKNING	-	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	

P.9.5.X	-	NYTT	PUNKT	-	Menneskerettighetskomitéen	og	Folkehelsekomitéen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	de	medisinske	fakultetene	må	tilby	bred	undervisning	i	
bærekraft.	Dette	er	nødvendig	hvis	fremtidens	leger	skal	1)	være	forberedt	på	helserelaterte	
klimautfordringer	og	2)	kunne	bidra	til	en	bærekraftig	omstilling	i	helsevesenet	med	pasienten	i	
sentrum.		

	

Kapittel	10:	Menneskerettigheter	 

10.1	Grunnleggende	rettigheter	 
P.10.1.4.1	-	REDAKSJONELT	-	Menneskerettighetskomitéen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	det	å	satse	på	kvinners	helse,	utdanning	og	mulighet	til	
å	delta	i	inntektsgivende	arbeid	i	et	globalt	perspektiv	er	viktig. 

P.10.1.6.1	-	REDAKSJONELT	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	at	seksuelle	og	reproduktive	rettigheter	skal	respekteres.	
Dette	inkluderer	rett	til	prevensjon	og	selvbestemt	abort.	

P.10.1.X	-	NYTT	PUNKT	-	Folkehelse-	og	menneskerettighetskomitéen	-	IKKE	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	Convention	on	the	Rights	of	Persons	of	Disabilities	(CRPD)	
må	inkorporeres	i	norsk	lov.	
	

P.10.1.Y	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	FNs	konvensjon	for	de	funksjonshemmedes	rettigheter	
(CRPD)	må	inkorporeres	i	norsk	lov,	på	lik	linje	med	FNs	andre	diskrimineringskonvensjoner.		

P.10.1.Z	-	NYTT	PUNKT	-	Menneskerettighetskomitéen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	det	må	innføres	forbud	mot	«konverteringsterapi»,	
herunder	behandlingslignende	handlinger	som	har	som	formål	å	få	en	person	til	å	endre,	
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undertrykke	eller	eliminere	sin	seksuelle	orientering	eller	kjønnsidentitet.	
	

10.2	Seksuell	og	reproduktiv	helse	 
P.10.2.6.1	-	REDAKSJONELT	–	Menneskerettighetskomiteen	–	VEDTATT 
Norsk	medisinstudentforening	mener	preventive	og	juridiske	virkemidler	må	benyttes	for	å	
bedre	seksuell	folkehelse.	Slike	virkemiddel	kan	være	styrket	seksualundervisning	og	innføring	
av	samtykkelov.		 

P.10.2.7.1	-	REDAKSJONELT	–	Menneskerettighetskomiteen	–	VEDTATT	
Norsk	medisinstudentforening	mener	seksualundervisningen	i	skolen,	spesielt	på	
ungdomstrinnet,	bør	styrkes.	Undervisningen	bør	ikke	bare	handle	om	biologiske	aspekter	ved	
sex,	men	også	om	temaer	som	grensesetting,	voldtekt,	normkritikk,	pornografi	og	nakenbilder.	

	
10.3	Annet		
P.10.3.1	-	REDAKSJONELT	-	Menneskerettighetskomitéen	–	VEDTATT 
Punktet	strykes	dersom	alle	underpunkter	flyttes.	 

P.10.3.1.1	-	REDAKSJONELT	-	Menneskerettighetskomitéen	–	VEDTATT	
Punkt	10.3.1	flyttes	til	10.1	Grunnleggende	rettigheter	

P.10.3.2.1	-	REDAKSJONELT	-	Menneskerettighetskomitéen	og	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Punkt	10.3.2	flyttes	til	10.2	Seksuell	og	reproduktiv	helse	

P.10.3.3.1	–	REDAKSJONELT	-	Menneskerettighetskomitéen	og	Nmf	Bergen	–	VEDTATT	
Punkt	10.3.3	flyttes	til	10.2	Seksuell	og	reproduktiv	helse	
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Sak	9	Revidering	av	Nmf’s	budsjett	2022		

Vedlagt	ligger	nasjonalt	styres	forslag	til	budsjett	for	2022.	Vedlagt	ligger	også	et	kort	skriv	hvor	
de	største	prioriteringene	er	gjort	rede	for.	Forslaget	presenteres	også	kort	på	landsmøtet.		

	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak: 
	

Det	vedlagte	dokumentet,	med	de	justeringer	som	måtte	følge	av	landsmøtets	behandling	av	
saken,	vedtas	som	Nmf’s	budsjett	for	2022.		

RSM	Norge	AS	velges	som	revisor	for	2022.		

Merknad:	Forslag	til	budsjett	for	2022	er	vedlagt	i	et	separat	dokument	til	sakspapirene.		

	

ENDRINGSFORSLAG:	B	22.	1	Egenandelen	for	NORE	til	March	Meeting	dekkes	–	Anna	Emken	
(lokallag	Bergen)	

Vedtak:	Ikke	vedtatt.	

	

BUDSJETT	2022:		

Vedtak:	Det	vedlagte	dokumentet,	med	de	justeringer	som	måtte	følge	av	landsmøtets	
behandling	av	saken,	vedtas	som	Nmf’s	budsjett	for	2022.		

Vedtak:	RSM	Norge	velges	som	revisor	for	2022.	
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Sak	10	Budsjett	for	Nmf	2023	og	valg	av	revisor	for	2023		

Vedlagt	ligger	nasjonalt	styres	forslag	til	budsjett	for	2023.	Forslaget	er	basert	på	innspill	fra	
øvrige	foreningsledd	i	Nmf,	og	presenteres	på	landsmøtet.		

RSM	Norge	har	vært	revisor	for	Nmf	de	siste	årene,	og	levert	et	grundig	arbeid.	Nasjonalt	styre	
innstiller	derfor	RSM	Norge	som	revisor	for	Nmf	i	2023.		

	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:	

Det	vedlagte	dokumentet,	med	de	justeringer	som	måtte	følge	av	landsmøtets	behandling	av	
saken,	vedtas	som	Nmf’s	budsjett	for	2023.		

RSM	Norge	AS	velges	som	revisor	for	2023.		

	

ENDRINGSFORSLAG	B	23.1	Egenandelen	for	NORE	til	March	Meeting	dekkes	–	Anna	
Emken	(lokallag	Bergen)	

Vedtak:	Ikke	vedtatt.	

	

ENDRINGSFORLSAG:	23.2:	Eksterne	nestleder	

Vedtak:	Ikke	vedtatt.	

	

ENDRINGSFORSLAG:	B.23.3:	honorar	til	IA-assistent.	

Vedtak:	Vedtatt.	

	

BUDSJETT	2023:		

Vedtak:	Det	vedlagte	dokumentet,	med	de	justeringer	som	måtte	følge	av	landsmøtets	
behandling	av	saken,	vedtas	som	Nmf’s	budsjett	for	2023.		

Vedtak:	RSM	Norge	AS	velges	som	revisor	for	2023.		
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Sak	11	Behandling	av	statutter		

Medisinstudentenes	Humanitæraksjons	(MedHum)	aktivitet	styres	av	aksjonens	statutter.	
Æsculaps	aktivitet	styres	av	magasinets	statutter.		

	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak: 
	

Det	vedlagte	dokument,	med	de	endringer	som	måtte	følge	av	landsmøtets	behandling	av	saken,	
vedtas	som	statutter	for:		

-	Medisinstudentenes	Humanitæraksjon		

-	Æsculap		

Vedtak:	Det	vedlagte	dokument,	med	de	endringer	som	er	vedtatt	som	følge	av	landsmøtets	
behandling	av	saken,	vedtas	som	statutter	som	Medisinstudentenes	humanitæraksjon	og	
Æsculap.	

	

Statutter for medisinstudentenes 
humanitæraksjon 

 
M.1.4	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	

Prosjektene	skal	danne	utgangspunkt	for	arrangementer	(debatter,	foredrag	og	lignende)	om	
global	helse.	

M.2.1.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	
Sentralstyret	i	MedHum,	heretter	kalt	sentralstyret,	skal	bestå	av	inntil	11	medlemmer:		

2. leder	
3. nestleder	
4. PR-ansvarlig	
5. markedsansvarlig	
6. arrangementsansvarlig	
7. økonomiansvarlig	
8. lokallagsleder	Oslo	
9. lokallagsleder	Bergen	
10. lokallagsleder	Trondheim	
11. lokallagsleder	Tromsø	
12. lokallagsleder	Utland	

	
M.2.2.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	
Leder	for	sentralstyret	velges	på	valgmøtet	hvert	partallsår.	MedHum	sin	egen	valgkomité	gis	
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mandat	til	å	velge	PR-ansvarlig,	markedsansvarlig	og	økonomiansvarlig	i	etterkant	av		
valgmøtet.	Sentralstyret	gis	mandat	til	å	utvide	styret	med	nestleder	og	
arrangementsansvarlig	i	etterkant	av	valgmøtet.	De	lokale	lederne	i	MedHum	velges	på	
årsmøtet	til	Nmfs	lokallag.	
	
M.2.2.X	-	NYTT	PUNKT	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	
MedHum	sin	egen	valgkomité	settes	av	MedHum	sitt	tidligere	sentralstyre	og	skal	bestå	av	to	
til	tre	tidligere	sentralstyremedlemmer	som	ikke	skal	fortsette	med	verv	i	MedHum.	
	
M.3.4.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	
Sentralstyret	er	ansvarlig	for	post	40/1332,	MedHum-aksjonen,	i	Nmfs	budsjett	og	regnskap.	
Utvidelser	av	budsjettposten	må	godkjennes	av	Nmfs	nasjonale	styre	på	forhånd.	Ytterligere		
driftsmidler	skaffes	til	veie	gjennom	sponsorer	og	annet.	Innsamlede	midler	skal	gå	uavkortet	til	
prosjektet	og	kan	ikke	under	noen	omstendigheter	brukes	til	drift	av	MedHum	eller	Nmf.	
	
M.3.6.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	
Sentralstyret	har	ansvar	for	å	lage	erfaringsskriv	med	informasjon	om	gjennomført	aksjon	til		
etterfølgende	sentralstyre	og	til	lokallagene.	Det	skal	avholdes	et	overgangsmøte	mellom		
påtroppende	sentralstyre	og	avtroppende	sentralstyre.	
	
M.4.1.1	-	ERSTATNING	-	Nmf	Bergen	-	IKKE	VEDTATT	
Hvert	lokallag	i	Nmf	velger	en	MedHum-leder	som,	sammen	med	lokallagsleder	og	én	annen	
styrerepresentant,	har	ansvaret	for	å	sette	sammen	et	lokallag	av	MedHum.	Utover	den	valgte		
lederen	skal	lokallaget	bestå	av	økonomi-,	PR-	og	markedsansvarlig	og	et	ikke	spesifisert	antall	

lokallagsmedlemmer.	
	
M.4.1.2	-	ERSTATNING	-	Nmf	Utland	-	VEDTATT	
Hvert	lokallag	i	Nmf	velger	en	MedHum-leder	som,	sammen	med	en	valgkomité	fra	det	forrige	
MedHum	styret,	har	ansvaret	for	å	sette	sammen	et	lokallag	av	MedHum.	Utover	den	valgte		
lederen	skal	lokallaget	bestå	av	økonomi-,	PR-	og	markedsansvarlig	og	et	ikke	spesifisert	antall		
lokallagsmedlemmer.	
	
M.5.3.1	-	ERSTATNING	-	MedHum	v/Amalie	Tegnander	og	Sara	Eriksen	-	VEDTATT	
Påtroppende	lokallagsleder	skal	få	overlevert	skriftlig	og	muntlig	erfaringsskriv	fra	
avtroppende	lokallag,	og	det	skal	avholdes	et	overgangsmøte.	
	
M.5.X	-	NYTT	PUNKT	-	Nmf	Bergen	-	VEDTATT	
Det	tilstrebes	god	erfaringsoverføring	mellom	av-	og	påtroppende	lokalstyre	der	de	nye	
Styremedlemmene	får	innblikk	og	veiledning	i	de	respektive	vervene	sine.	
	
	

Æsculaps statutter 
Ingen	endringer.	
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Sak	12	Tid	og	sted	for	kommende	landsstyremøter		

Nasjonalt	styre	foreslår	at	Tvk3	og	valgmøtet	legges	til	Oslo	14.-16.	oktober,	på	bakgrunn	av	det	
økonomiske	og	miljøhensyn.	

Nasjonalt	styre	foreslår	at	landsmøtet	2023	legges	til	Oslo	24.-26.	mars.	Nasjonalt	styre	innstiller	
Oslo	som	arrangørby	for	å	tilrettelegge	for	grønnere	reiser	til	landsmøtet.		

	

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Tvk3	og	valgmøtet	2022	legges	til	Oslo,	14.-16.	oktober.		

Landsmøtet	2023	legges	til	Oslo,	helgen	24.–26.	mars.		

	
Vedtak:	Tvk3	og	valgmøtet	2022	legges	til	Oslo,	14.-16.	oktober.		
	

Vedtak:	Landsmøtet	2023	legges	til	Oslo,	helgen	24.–26.	mars.	
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Sak	13	Resolusjonsbehandling		

Nasjonalt	styre	har	tidligere	orientert	om	resolusjonsbehandling	som	et	nytt	format	for	politisk	
debatt	i	landsstyret,	og	ønsker	å	behandle	resolusjoner	på	landsmøtet	2022.	Innsendte	
resolusjoner	publiseres	i	den	åpne	mappen	med	Landsmøtedokumenter	for	2022,	som	
administreres	av	redaksjonskomiteen.	Frist	for	innsending	av	resolusjoner	er	to	uker	før	
møtestart.		

Nasjonalt	styre	anbefaler	landsstyret	å	fatte	følgende	vedtak:		

Forslag	til	vedtak	ettersendes,	sammen	med	begrunnelse	for	innstillingen.		

Resolusjon om hospitering - VEDTATT 
Hospitering	er	definert	som	en	tidsavgrenset	periode	der	studenten	går	i	frivillig	praksis	ved	en	
helseinstitusjon	utenom	organisert	undervisning.	Dette	til	forskjell	fra	praksis-	som	finner	sted	i	
undervisningstiden	som	en	del	av	timene	brukt	i	undervisningsåret.	Det	gis	ikke	lønn	for	
hospiteringsperioden,	og	man	skal	heller	ikke	brukes	av	helseinstitusjonen	som	en	essensiell	del	
av	bemanningen.	I	denne	resolusjonen	er	fokuset	på	hospitering	i	ferieperiodene	til	de	
medisinske	fakultetene	i	Norge,	og	vi	understreker	at	mulige	løsninger	ikke	skal	gå	på	
bekostning	av	obligatorisk	praksis	og	klinisk	undervisning	ved	de	norske	medisinske	
fakultetene.	
	
De	aller	fleste	universiteter	som	tilbyr	medisinutdanning	i	utlandet	krever	at	medisinstudentene	
gjennomfører	hospitering	i	sommerferien.	Dette	kan	gjennomføres	på	studiestedet,	men	det	er	
også	en	mulighet	å	få	godkjent	hospiteringen	sin	ved	helseforetak	i	Norge.	Utenlandske	
universiteter	har	tilbud	om	hospitering	i	sommerferien,	men	det	er	ikke	nødvendigvis	
problemfritt	å	gjennomføre	dette	ved	studiestedet,	grunnet	manglende	plasser	tilgjengelig.	Dette	
jobbe	med	lokalt	i	elevråd	og	er	dessverre	noe	Nmf	har	lite	påvirkningskraft	over.		
	
Det	er	flere	fordeler	med	at	norske	utenlandsstudenter	får	hospitering	i	Norge.	For	det	første	er	
det	viktig	for	enhver	student	som	skal	bli	lege	i	Norge	å	lære	norske	rutiner,	prosedyrer	og	
generelt	blir	bedre	kjent	med	det	norske	helsevesenet.	At	utenlandsstudenter	blir	best	mulig	
rustet	for	å	jobbe	i	Norge	er	selvsagt	en	fordel	for	alle	fremtidige	kolleger	og	arbeidsgivere.	For	
det	andre	vil	hospitering	på	norske	sykehus	gi	utenlandsstudenter	særdeles	verdifull	erfaring	i	
kommunikasjon	med	norske	pasienter.	Dette	er	det	naturligvis	mangelvare	på	i	utlandet.	For	det	
tredje	er	dette	også	en	mulighet	til	å	kunne	øke	rekruttering	og	interesse	for	jobb	i	distrikt	og	
psykiatri	ved	at	det	blir	mulig	med	flere	hospitanter	i	desentraliserte	områder.	Det	er	altså	i	alles	
interesse	at	alle	fremtidige	leger	blir	integrert	i	norsk	arbeidsliv,	får	mulighet	til	å	bygge	
relasjoner	og	å	utveksle	erfaringer	med	fremtidige	arbeidsgivere	og	kollegaer.	
	
Søknadsprosessen	for	å	få	hospitering	i	sommerperioden	i	Norge	medfører	utfordringer.	
Eksempler	på	det	studentene	møter	på	er:	plasser	som	kun	er	forbeholdt	studenter	ved	norske	
utdanningssteder,	sommerbemanning	ved	avdelingene,	vikarer	som	ikke	kan	ha	ansvaret	for	
hospitanter	eller	plasser	som	fylles	opp	flere	år	i	forveien.	Søknadsprosessene	er	varierende,	fra	
organiserte	skjema	til	ikke-eksisterende.	

Nmf	bør	av	ovennevnte	grunner	aktivt	jobbe	for	at	studenter	kan	søke	plass	til	hospitering	i	
ferieperioden,	enten	via	organiserte	prosesser	eller	en	annen	løsning	som	Nmf	og	
helseforetakene	kan	samarbeide	om.	Disse	problemene	rammer	en	stor	del	av	våre	medlemmer.	
Derfor	mener	norsk	medisinstudentforening	at:	
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1. Det	bør	legges	til	rette	for	at	norske	medisinstudenter	i	utlandet	kan	få	hospitere	i	
norske	helseforetak	under	forutsigbare	og	rettferdige	rammer	i	ferieperioder.		

2. Nmf	bør	gå	i	dialog	med	helseforetakene	for	å	kartlegge	hospiteringsplasser.		
3. Tilrettelegging	av	hospitering	for	utenlandsstudenter	i	det	norske	helsevesenet,	skal	ikke	

gå	på	bekostning	av	obligatorisk	praksis	og	klinisk	undervisning	i	regi	av	de	medisinske	
fakultetene	i	Norge.	

4. Tilrettelegging	av	hospitering	for	utenlandsstudenter	skal	heller	ikke	gå	på	bekostning	
av	klinisk	utveksling	for	innreisende	studenter	til	Norge	i	ferieperioden.			

	
Vedtak:	Vedtatt.		
	
	
Sign		 	 	 03.05.22	
	
	
	
Sign	 	 	 	 	 	 	 	 	 05.05.22	
	
	
	
Sign	 	 	 	 	 	 	 	 	 xx.xx.xx	


