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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, seks uker før møtet.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Innkallingen godkjennes. 

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

1.2  Dagsorden  

Forslag til dagsorden er vedlagt på neste side. Endringer i dagsorden fra de opprinnelige 
sakspapirene er markert i rødt, og presentert for landsstyret i reviderte sakspapirer og på 
landsmøtet.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Landsstyret godkjenner den foreslåtte dagsorden med presenterte endringer.  

Vedtak: Landsstyret godkjenner den foreslåtte dagsorden med de presenterte endringer. 

 

1.3  Sakspapirer  

Sakspapirene til landsmøtet ble sendt ut til landsstyrets representanter og lokallagene i tråd med 
foreningens vedtekter, fire uker før møtet.  

Reviderte sakspapirer med endringer i sak 10 og 11, samt en ny sak; sak 14, ble sendt ut 26. 
februar.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Landsstyret godkjenner sakspapirene med de presenterte endringene.  

Vedtak: Landsstyret godkjenner sakspapirene med de presenterte endringene. 

.  

 

 

 



Sak 1.2  Dagsorden for Nmf’s landsmøte 16.-18. mars 2018  
 
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, kontrollkomité 

Sak 5  Årsmeldinger   

Sak 6    Godkjenning av Nmf’s regnskap for 2017   

Sak 7  Vedtektene 

Sak 8    Politisk måldokument   

Sak 9  Strategi Nmf 2018-2021 

Sak 10 Revisjon av Nmf’s budsjett 2018   

Sak 11 Budsjett Nmf 2019 og valg av revisor for 2019 

Sak 12 Behandling av statutter 

Sak 13 Tid og sted for valgmøtet 2018 og landsmøtet 2019 

Sak 14 Lederhonorar  

 

Forslag: Frist for innsending av endringsforslag til revidert budsjett 2018 og budsjett 2019 settes 

til 6.mars.  

Forslag fra Åshild Nordbotten: Frist for innsending av endringsforslag til revidert budsjett 2018 
og budsjett 2019 settes til 16.mars ved møteslutt. 

Det gjøres preferansevotering mellom de to forslagene. 

Vedtak: Frist for innsending av endringsforslag til revidert budsjett 2018 og budsjett 2019 
settes til 16.mars ved møteslutt. 

Forslag: Sak 14, som omhandler lederhonorar, skal behandles av landsstyret på landsmøtet. 

Vedtak: Sak 14 skal behandles på landsmøtet.  

 

 



Sak 2  Valg av ordstyrer, bisitter og referenter  
 

Nasjonalt styre er svært fornøyde med sin innstilling til ordstyrerbenk. Vi innstiller Helene 
Kolstad Skovdahl (tidligere Nmf Trondheim) og Ida Tylleskär (Nmf Trondheim). Begge har god 
erfaring fra foreningen, og lang fartstid i Nmf. De foreslås samlet til ordstyrere, og står fritt til å 
dele på oppgavene som ordstyrer og bisitter mellom seg.  

Øystein Ryland (Nmf Bergen) og Birgitte Grøstad Kalleberg (Nmf Oslo) innstilles som referenter.  

 

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak: 
Ordstyrere:   Helene Kolstad Skovdahl og Ida Tylleskär. 
Referenter:   Øystein Ryland og Birgitte Grøstad Kalleberg.  

Vedtak: Helene Kolstad Skovdahl og Ida Tylleskär velges som ordstyrere. 

Vedtak: Øystein Ryland og Birgitte Grøstad Kalleberg velges som referenter. 

 

Forslag: Ordstyrerbenken gis tale- og forslagsrett under Nmf´s landsmøte 2018.  

Vedtak: Ordstyrerbenken gis tale- og forslagsrett under Nmf´s landsmøte 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 3  Forretningsorden  

 

Nasjonalt styre foreslår å bruke samme forretningsorden som under valgmøtet 2017.  

Forslag til forretningsorden ligger vedlagt på neste side. 

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Vedlagte forslag vedtas som forretningsorden for landsmøtet 2018. 

Vedtak: Vedlagte forslag vedtas som forretningsorden for landsmøtet 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





Sak 4  Valg av tellekorps, protokollunderskrivere, 
kontrollkomite  
 

Tellekorpset teller opp stemmer avgitt ved håndsopprekning eller skriftlig, i tråd med vedtatt 
forretningsorden.  

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:   

Til medlemmer av Kontrollkomiteen innstilles:  
 Elisabeth Holven (tidligere Nmf Oslo)    
 Maria Høigaard (Nmf Trondheim)    
 Nora Ruud (Nmf Oslo)    

Til protokollunderskrivere innstilles: 
 Hanna Strømholt Bremnes (Nmf Trondheim)  
 Håvard Ulsaker (Nmf Trondheim) 

Til tellekorps innstilles: 
 Christel Brekke Kristiansen (Nmf Tromsø) 
 Åshild Nordbotten (Nmf Tromsø) 

 

Vedtak: Nasjonalt styres instillinger vedtas. 

Saken gjenåpnes søndag morgen: Åshild Nordbotten trekker seg. Tuva Stranger (Nmf Utland) 
foreslås som nytt medlem av tellekorpset.  

Vedtak: Tuva Stranger erstatter Åshild Nordbotten i tellekorpset.  

 

 

 

 

 

 



Sak 5 Årsmeldinger  
 

Sak 5.1  Behandling av Nmf’s årsmelding 2017  

Nmf’s årsmelding for 2017 ble sendt ut med sakspapirene. Leder i 2017, Eivind Valestrand, var 
til stede på landsmøtet og ga en kort orientering.   

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Landsmøtet godkjenner Nmf’s årsmelding for 2017. 

Vedtak: Nmfs årsmelding for 2017 godkjennes.  

 

Sak 5.2  Årsmeldinger til orientering  

Lokallagenes årsmeldinger for 2016/2017 ble sendt ut sammen med sakspapirene. Hver 
lokallagsleder var til stede på landsmøtet og ga en kort orientering.  

- Bergen 
- Oslo 
- Tromsø 
- Trondheim  
- Utland  

Æsculaps årsmelding for 2017 ble sendt ut med sakspapirene. Æsculaps redaktører, Synne 
Lofstad og Tuva Stranger, var til stede på landsmøtet og ga en kort orientering.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Landsstyret tar årsmeldingene fra lokallagene og Æsculap til orientering. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sak 6  Godkjenning av Nmf’s regnskap for 2017  
 

Foreningens regnskap for 2017 er ført av Legeforeningens økonomiavdeling. Regnskapet for 
2017 er revidert av revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen. Regnskapsoversikt ble sendt ut 
sammen med sakspapirene.  

Nasjonalt styre signerte revisorberetningen 24. februar.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Landsstyret godkjenner regnskapet for 2017. Nasjonalt styre meddeles ansvarsfrihet for 2017-
regnskapet. 

Vedtak: Landsstyret godkjenner regnskapet for 2017. Nasjonalt styre meddeles 
ansvarsfrihet for 2017-regnskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 7  Vedtektene  
 

Frist for innsending av forslag til vedtektene var 2. februar 2018.  
Redaksjonskomiteen har forhåndsbehandlet alle innsendte forslag og innstilt på vedtak. Frem til 
behandlingen under landsmøtet kunne det fremmes endringsforslag til alle innsendte forslag, 
såfremt de var i tråd med intensjonen til forslaget sendt inn innen fristen.  

Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall.    

Vedtektene slik de ble vedtatt på landsmøtet 2017 ble sendt ut sammen med sakspapirene.  

Følgende er landsmøtets behandling av vedtektene: 

 

 

Kapittel 1 
Ingen endringsforslag. 

Kapittel 2 

ERSTATNING V.2.1 Nmf Tromsø til 2.3 
Et medlem tilhører det lokallag der vedkommende er registrert student eller har 
permisjon godkjent av studiested. Medlemmer som studerer i utlandet tilhører lokallaget 
Nmf Utland. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Kapittel 3 
 
NYTT PUNKT  V.3.1 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforening har nulltoleranse for alle former for trakassering. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Kapittel 4 
Ingen endringsforslag. 
 
Kapittel 5 
 
ERSTATNING V.5.1 Nmf Tromsø til 5.4g. 
Behandle forslag til endringer i vedtektene hvert partallsår. De kan også 
stemmes på i oddetallsår dersom: 
i. nasjonalt styre finner det nødvendig 
ii. fire av fem lokallag krever det 
iii. minst en tredel av foreningens medlemmer krever det. 
 



Vedtak: Trukket, men opprettholdt 
Vedtak: Vedtatt 
 
ERSTATNING V.5.2 Nmf Tromsø til 5.4g. 
Behandle forslag til endringer i vedtektene hvert oddetallsår. De kan også 
stemmes på i partallsår dersom: 
i. nasjonalt styre finner det nødvendig 
ii. fire av fem lokallag krever det 
iii. minst en tredel av foreningens medlemmer krever det. 
 
Vedtak: Trukket, men opprettholdt 
Vedtak: Falt 
 
Kapittel 6 
 
ERSTATNING V.6.1 Øystein Ohr til 6.5 
Landsstyret kan ved kvalifisert flertall endre tidspunkt for neste landsmøte. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
ERSTATNING V.6.2 Øystein Ohr til 6.6 
Tillitsvalgte valgt av valgmøtet, har en funksjonstid på ett år, fra 1. januar påfølgende kalenderår. 
For tillitsvalgte til MedHum gjelder en funksjonstid på to år, fra 1. januar påfølgende kalenderår. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Kapittel 7 
Ingen endringsforslag. 
 
Kapittel 8 
 
REDAKSJONELT V.8.1 Nmf Bergen 
Flytte gammelt punkt V.8.13, slik at det blir nytt punkt V.8.3. Gammelt punkt V.8.3-V.8.12 flyttes 
derfor ned til å bli nytt punkt V.8.4-V.8.13. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Kapittel 9 
Ingen endringsforslag. 
 
Kapittel 10 
Ingen endringsforslag. 
 
Kapittel 11 
 
NYTT PUNKT V.11.2 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforenings vedtekter gjennomgås på landsmøter som faller på oddetallsår. 
 
Vedtak: Trukket 



 
ERSTATNING V.11.1 Øystein Ohr til 11.4.5 
Nasjonalt styre presenterer forslag til nytt arbeidsprogram til landsstyret. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Kapittel 12 
Ingen endringsforslag. 
 
Kapittel 13 
Ingen endringsforslag. 
 
Kapittel 14 
Ingen endringsforslag.  
 
 
 
Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Det vedlagte dokumentet, med de endringer som følger landsstyrets behandling av saken, 
vedtas som Nmfs vedtekter.  

Vedtak: Vedtektene med de endringer som er vedtatt av landsstyrets behandling av 
saken, vedtas som Nmfs vedtekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Sak 8  Politisk måldokument  
 

Vedlagt er foreningens politiske måldokument slik det ble vedtatt av landsmøtet i 2017.  

Fristen for å sende inn endringsforslag var 23. februar 2018. Fram til behandling under 
landsmøtet kan det fremmes alternative forslag til forslag sendt inn innen fristen.  

Redaksjonskomiteen forhåndsbehandler alle innsendte forslag og foreslår alternative ordlyder 
og tilrettelegger for samarbeid mellom forslagsstillere med overlappende forslag. 
Redaksjonskomiteen innstiller til vedtak på de innkomne forslagene.  

Endringer i politisk måldokument vedtas med 2/3 flertall. 

  Politisk måldokument slik det er vedtatt av landsmøtet 2017 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 politiske måldokument.  

Følgende er landsmøtets behandling av politisk måldokument: 

 

 

Kapittel 1 
Ingen endringsforslag. 

 

Kapittel 2 

STRYKNING P. 2.1 Nmf Utland til 2.1.2 - henger sammen med P.3.3 (flytting av punkt til kap. 3) 

Vedtak: Vedtatt 

 

Kapittel 3 

ERSTATNING P.3.1 Nmf Utland til 3.1.3 
Norsk medisinstudentforening mener at utdanningen bør reflektere og i større grad vektlegge 
helseteknologi og fremtidenes helseutfordringer.  

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.3.20 Nmf Bergen til 3.1.5 



Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.3.59 Nmf Oslo til 3.1.8 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudiet bør oppmuntre studentene til 
selvrefleksjon. Vi mener at undervisere må gi studentene tilstrekkelig tilbakemelding på 
studentenes faglige og profesjonelle kompetanse underveis i studiet. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.16 Nmf Bergen til 3.1.9 
Norsk medisinstudentforening mener at helsepersonell skal kjenne til de sykdomsforebyggende 
og behandlingsmessige effektene av livsstilsintervensjon, og hvordan livsstilsendringer kan bidra 
til at pasienter og befolkningen kan få bedre helse.  

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.2 Nmf Utland til 3.1.10 
Norsk medisinstudentforening mener at alle norske medisinske fakulteter bør tilby valgfrie emner 
som en del av utdanningsforløpet, som gjenspeiler aktuelle helseproblemer.  

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.3 Nmf Utland - henger sammen med P.2.1 (flytting av punkt fra kapittel 2) 
Norsk medisinstudentforening skal være en aktiv part i utviklingen av den medisinske 
grunnutdanningen, samt medvirkende part i saker som vedrører medisinfaget. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.47 Delegatene Tromsø 
Nmf mener at alle medisinske fakulteter bør tilbys undervisning i helsefaglig teknologi som 
studenten vil stå ovenfor som ferdig utdannet lege. 

Vedtak: Vedtatt  

NYTT PUNKT P.3.55 Ole Thomas Dyrli, Ådne Ringvoll, Kristina Albertsen 
Norsk medisinstudentforening mener at alle medisinske fakulteter i Norge bør gi tilstrekkelig 
undervisning i hvordan man skal møte pasienter med pedofile tilbøyeligheter og gi disse videre 
hjelp. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.60 Nmf Oslo 
Alle fakultetene bør ha en mentorordning som skal være et lavterskeltilbud til studentene. 
Studenten bør ha samme mentor i løpet av hele studietiden så langt det lar seg gjøre, slik at 
vedkommende får et nært forhold til sin mentor. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.3.61 Nmf Oslo av punkt 3.2.2 - henger sammen med endringsforslag P.3.59 

Vedtak: Vedtatt 



P.3.48 og P.3.67 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 

NYTT PUNKT P.3.48 Delegatene Tromsø 
Nmf stiller seg positivt til desentralisert undervisning. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.67 

ERSTATNING P.3.67 Delegatene Tromsø til P.3.48 
Nmf mener at ved desentralisert studieforløp skal så mye av undervisningen som mulig være 
lokalisert på desentralisert studiested. Undervisningen skal være av lik kvalitet som ved 
hovedcampus. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.62 Nmf Oslo til 3.2.9 
Norsk medisinstudentforening mener at fakultetene skal være forpliktet til å sikre at det faglige 
tilbudet ved et desentralisert studium holder mål sammenlignet med eksisterende tilbud på 
hovedcampus og kunne vise til dette. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt  

ERSTATNING P.3.65 Hannah Granerud og Åshild Nordbotten til 3.2.9 
Norsk medisinstudentforening mener at fakultetene skal være forpliktet til å sikre at det faglige 
tilbudet ved et desentralisert studium er av like god kvalitet som det eksisterende tilbudet på 
hovedcampus, og kunne vise til dette. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.23 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at retningslinjeprosjektet til Kunnskapsdepartementet 
(RETHOS) må føre til reelle forbedringer av medisinstudiet.      

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.24 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at retningslinjeprosjektet til Kunnskapsdepartementet 
(RETHOS) må legge opp til at de medisinske fakultetene fortsatt har stor individuell frihet til å 
organisere medisinstudiet. 

Vedtak: Vedtatt 

P.3.25 og P.3.69 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 

NYTT PUNKT P.3.25 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at Norsk organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) må stille 
krav til et godt nok vitenskapelig grunnlag for opprettelse av utdanninger. 

Vedtak: Falt  

ENDRINGSFORSLAG P.3.69 Håvard Ulsaker til P.3.25 



Norsk medisinstudentforening mener at Norsk organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) må stille 
krav til et godt nok vitenskapelig grunnlag for disiplinen det opprettes nye utdanninger innen 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.25 

NYTT PUNKT P.3.57 Nmf Trondheim - henger sammen med P.3.18 og P.3.6 (flytting av punkt) 
Norsk Medisinstudentforening mener at fakultetene må tilrettelegge for at det skal være enkelt 
for studenter å varsle om ubehagelige hendelser som seksuell trakassering på studieplassen og 
i utplassering. Det skal være tydelig for studentene hvor de kan henvende seg og hva som 
deretter er videre prosess fra fakultetets side. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.64 Nmf Oslo - henger sammen med P.3.6 (tilhører kapittel 3.9 Læringsmiljø) 
Norsk medisinstudentforening mener at det ved alle fakulteter skal være varslingssystemer på 
plass der studenter anonymt kan melde fra om trakassering eller andre uønskede hendelser til 
et uavhengig organ. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.26 Håvard Ulsaker til 3.3.2 
Norsk medisinstudentforening mener at dersom det innføres andre opptaksordninger til 
medisinstudiene i Norge, skal ordningene i hovedsak være like ved de ulike studiestedene. Ved 
innføring av nye opptakssystemer bør de medisinske fakultetene lede arbeidet med utformingen. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.27 Håvard Ulsaker til 3.3.4 
Norsk medisinstudentforening mener at universitetene må gjennomføre målrettede 
rekrutteringstiltak for å få kjønnsandelen for begge kjønn over 40 % på medisinstudiene i Norge. 
Dersom dette ikke har vist effekt innen 2020 må kvotering opp til 30 % av hvert kjønn innføres. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.3.28 Håvard Ulsaker av 3.3.5 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.46 Delegatene Tromsø til 3.3.6 
Norsk medisinstudentforening mener at personer med funksjonsbegrensning ikke skal hindres i 
å søke om opptak til medisinstudiet. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.17 Nmf Bergen 
Norsk medisinstudentforening mener at eventuelle andre opptaksordninger må ha minst ett av to 
følgende hovedmål: 
 1.  Forbedre kvaliteten på helsetjenestene til befolkningen. 
 2.  Redusere frafall på medisinstudiet. 

Vedtak: Falt 



NYTT PUNKT P.3.29 Håvard Ulsaker 
Nmf mener det bør utredes hvorfor menn er underrepresentert i søkermassen til 
medisinstudiene. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.30 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at Norsk organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) må stille 
krav til et godt nok vitenskapelig grunnlag for opprettelse av utdanninger. 

Vedtak: Trukket 

NYTT PUNKT P.3.31 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at desentraliserte studieforløp ved mellomstore sykehus 
som i dag driver utdanning av LIS-leger, vil være et godt supplement for å øke 
utdanningskapasiteten i Norge. 

Vedtak: Vedtatt 

P.3.4 og P.3.5 stemmes mot hverandre ved preferansevotering.  
Vinneren settes opp mot 3.5.1. 

ERSTATNING P.3.4 Nmf Utland til 3.5.1 
Norsk medisinstudentforening mener at hospitering, her definert som frivillig praksis ved en 
helseinstitusjon utenom organisert undervisning, er gunstig for å fremme medisinstudenters 
læring. Hospitering skal ikke under noen omstendigheter komme i konflikt med praksis og 
obligatorisk undervisning for studenter tilknyttet den aktuelle helseinstitusjonen gjennom sitt 
universitet. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.5 

ERSTATNING P.3.5 Nmf Utland til 3.5.1 
Norsk medisinstudentforening mener at hospitering, her definert som frivillig praksis ved en 
helseinstitusjon utenom organisert undervisning, er gunstig for å fremme medisinstudenters 
læring. Hospitering skal ikke under noen omstendigheter komme i konflikt med praksis og 
obligatorisk undervisning for studenter tilknyttet den aktuelle helseinstitusjonen gjennom sitt 
universitet. Alle norske medisinstudenter skal ha like muligheter til hospitering. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.56 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforening mener at fakultetene må tilby medisinstudenter muligheten for 
valgfag i ledelse i løpet av studietiden. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.19 Nmf Bergen 
Norsk medisinstudentforening mener at vi skal ha et varslingssystem hvor arbeidstakere, 
studenter, praktikanter, pasienter, pårørende og ledere kan varsle anonymt om kritikkverdige 
forhold innenfor det norske helsevesenet. 

Vedtak: Vedtatt 



ERSTATNING P.3.34 Håvard Ulsaker til overskrift delkap. 3.8 
3.8 Nasjonal delprøve og nasjonal eksamen  

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.32 Håvard Ulsaker til 3.8.2 
Norsk medisinstudentforening mener at nasjonal delprøve og en eventuell nasjonal eksamen 
bør være et ledd i kvalitetsarbeidet i den norske grunnutdanningen. Hovedhensikten skal være å 
heve kvaliteten i grunnutdanningen. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.63 Nmf Oslo til 3.8.2 
Norsk medisinstudentforening mener en nasjonal prøve bør videreføres, evalueres og utvikles. 
Hovedhensikten med en nasjonal prøve skal være å heve kvaliteten i grunnutdanningen, og den 
skal ikke kunne brukes av arbeidsgivere til vurdering av søkere. 

Vedtak: Trukket 

ERSTATNING P.3.33 Grunnutdanningskomiteen til 3.8.4 
Norsk medisinstudentforening mener at en eventuell nasjonal eksamen ikke skal graderes 
utover bestått/ikke bestått. Nasjonal eksamen skal dermed ikke kunne benyttes til å differensiere 
kandidater i ansettelsesprosesser. 

Vedtak: Vedtatt 

P.3.35 og P.3.70 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 

NYTT PUNKT P.3.35 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at det bør arbeides mot en nasjonal avsluttende eksamen 
for medisinstudiene i Norge. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.70 

ENDRINGSFORSLAG P.3.70 Håvard Ulsaker til P.3.35 
Norsk medisinstudentforening mener at det bør arbeides for en nasjonal avsluttende eksamen 
for medisinstudiene i Norge. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.36 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at resultatene på fakultetsnivå av nasjonal delprøve og en 
eventuell nasjonal eksamen skal offentliggjøres fordi dette tjener en viktig 
kvalitetsforbedringsfunksjon. 

Vedtak: Falt 

P.3.37 og P.3.66 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes mot P.3.49 ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 



NYTT PUNKT P.3.37 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at norske medisinstudenter i utlandet skal få muligheten til 
å gjennomføre en eventuell nasjonal eksamen. Gjennomføringen skal finansieres av staten. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.66 Delegatene Utland + Ådne Ringvoll til P.3.37 
Norsk medisinstudentforening mener at norske medisinstudenter i utlandet skal ha anledning til 
å gjennomføre en eventuell nasjonal eksamen dersom denne skal benyttes i 
ansettelsesprosesser. Gjennomføringen skal finansieres av staten. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.37 

NYTT PUNKT P.3.49 Ådne Ringvoll 
Norsk medisinstudentforening mener at en nasjonal prøve kun skal være mulig å gjennomføre 
for studenter ved de medisinske fakultetene i Norge. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.37 

ERSTATNING P.3.7 Nmf Utland til overskrift delkap. 3.9 
3.9 Læringsmiljø ved norske medisinske fakultet 

Vedtak: Falt 

STRYKNING P.3.6 Nmf Utland av 3.9.10 - henger sammen med P.3.18, P.3.57 (flytting av 
punkt)  

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.18 Nmf Bergen til 3.9.10 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenters mentale helse særskilt må følges 
opp. Vi mener at alle de medisinske fakultetene i Norge skal ha egne ordninger for å fange opp 
studenter som har utfordringer knyttet til mental helse, og kunne tilby disse veiledning og hjelp. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.64 Nmf Oslo 
Norsk medisinstudentforening mener at det ved alle fakulteter skal være varslingssystemer på 
plass der studenter anonymt kan melde fra om trakassering eller andre uønskede hendelser til 
et uavhengig organ. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.3.8 Nmf Utland av 3.10.1 

Vedtak: Falt 

STRYKNING P.3.9 Nmf Utland av 3.10.2 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.3.38 Håvard Ulsaker til 3.10.2 



Norsk medisinstudentforening mener at skikkethetsvurdering må gjøres uavhengig av eksamen 
og godkjenning av teoretisk kunnskap. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.3.10 Nmf Utland av 3.10.3 

Vedtak: Falt 

STRYKNING P.3.11 Nmf Utland av 3.10.4 

Vedtatt: Trukket, ikke opprettholdt 

STRYKNING P.3.22 Nmf Bergen av 3.10.4 

Vedtak: Falt 

STRYKNING P.3.12 Nmf Utland av 3.10.9 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.3.14 Nmf Trondheim til 3.11.1 
Norsk medisinstudentforening mener at regjeringen må utrede studenthelse og deretter levere 
en "studenthelsemelding". Ut fra de funnene som avdekkes må det utformes tiltak. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.39 Eirill Sæbø til 3.11.2 
Norsk medisinstudentforening mener at studenter skal ha enklere tilgang til fastlegen. En løsning 
kan være å tilrettelegge for at studenter skal kunne ha to fastleger på ulike geografiske steder i 
løpet av studietiden. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.13 Nmf Utland - flytting av punkt 3.9.10 (henger sammen med P.3.6) 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenters mentale helse særskilt må følges 
opp. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.15 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforening mener at fakultetene i Norge må ha informasjon om 
studenthelsetjenesten lett tilgjengelig på sine nettsider og at fakultetene må ha tydelig definerte 
kontaktpersoner man kan henvende seg til i saker som angår problematikk rundt studenters 
helse. 

Vedtak: Vedtatt 

P.3.21 og P.3.68 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt.  

NYTT PUNKT P.3.21 Nmf Bergen 



Norsk medisinstudentforening mener at studentsamskipnadene skal innføre refusjonsordning for 
utgifter til legebesøk og fysioterapi. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.3.68 

ERSTATNING P.3.68 Nmf Bergen til P.3.21 
Norsk medisinstudentforening mener at studentsamskipnadene skal styrke refusjonsordningen 
for utgifter til legebesøk og fysioterapi. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.50 Inger Heimdal 
Nmf mener at utdanningsinstitusjoner må ta ansvar for studiemiljø og studentenes trivsel. 
Utdanningsinstitusjonene må aktivt kartlegge studentenes utfordringer og behov i forbindelse 
med studiene. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.51 Inger Heimdal 
Nmf mener at det må jobbes aktivt for å redusere alkoholkonsumet blant studenter. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.52 Inger Heimdal 
Nmf mener at tillitsvalgte skal få konkret opplæring i håndtering av personsaker som omhandler 
trakassering, vold, misbruk eller andre kritikkverdige forhold. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.53 Inger Heimdal 
Nmf mener at utdanningsinstitusjonene må jobbe aktivt for en kulturendring som forhindrer 
trakassering av studenter. Særlige tiltak må også rettes mot praksisstedene der helse- og 
sosialfagsstudenter er utplassert. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.54 Inger Heimdal 
Nmf mener at helsetilbud til studenter må bedres. Norske studenter i utlandet må ha lik tilgang 
på helsehjelp som studenter som studerer i Norge. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.58 Kristina Albertsen 
Norsk medisinstudentforening mener at Legeforeningen bør se på hvilken rolle de kan være 
med å spille i et arbeid med å sikre at medisinstudenter ikke opplever seksuell trakassering fra 
leger. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.3.40 Håvard Ulsaker til 3.12.2 
Norsk medisinstudentforening mener at det må tilrettelegges for at medisinstudenter har minst 
10 uker praksis i primærhelsetjenesten. 



Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.41 Håvard Ulsaker 
3.13 Teknologi og innovasjon i medisinstudiet 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.42 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om klinisk 
informatikk (e-helse) og stimuleres til å drive med innovativ helseforskning og entreprenørskap. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.43 Håvard Ulsaker 
Norsk medisinstudentforening mener at det bør opprettes en lærestol i klinisk informatikk ved et 
eller flere av universitetene i Norge. Et professorat er å foretrekke. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.3.44 Håvard Ulsaker 
3.14 Samarbeid med studentdemokratiene 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.45 Eirill Sæbø 
Norsk medisinstudentforening mener at Nmf og studentdemokratiene aktivt må oppsøke 
hverandre og samarbeide om saker hvor partene har sammenfallende interesser. Det er en 
fordel at studentene står samlet i viktig saker. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Kapittel 4 

ERSTATNING P.4.1 Nmf Utland til 4.2.1 
Norsk medisinstudentforening mener at utveksling utenfor Norge kan gi våre medlemmer god 
innsikt i organisering av og utfordringer i andre lands helsevesen, samt skape samarbeid på 
tvers av landegrenser. Vi skal derfor tilby våre medlemmer å dra på klinisk utveksling. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

NYTT PUNKT P.4.2 Utvekslingsansvarlige 
Norsk Medisinstudentforening (Nmf) mener at universitetene bør anerkjenne utvekslingen til Nmf 
som et godt, faglig supplement til medisinerutdanningen, og legge til rette for at denne 
utvekslingen kan fortsette på lik linje som i dag. 

Vedtak: Vedtatt 

P.4.3 og P.4.4 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt.  



NYTT PUNKT P.4.3 Nmf Oslo 
Våre medlemmer skal i løpet av sin utvekslingsperiode få innsikt i global helseproblematikk og 
lokale konsekvenser av denne. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.4.4 

ERSTATNING P.4.4 Utvekslingsansvarlige til P.4.3 
Norsk Medisinstudentforening mener at våre medlemmer i løpet av sin utvekslingsperiode skal 
få innsikt i global helseproblematikk. Nmf skal bidra til dette ved å tilby informasjon om global 
helse under Pre-Departure Training. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Kapittel 5 

ERSTATNING P.5.14 Arbeidslivskomiteen til overskrift kap. 5 
Kapittel 5: LIS-ordningen 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.35 Nmf Oslo til overskrift kap. 5 
Lege i spesialisering del 1 (LIS1)-tjeneste 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.38 Arbeidslivskomiteen til overskrift kap. 5 
Kapittel 5: Lege i spesialisering del 1 (LIS1) 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.20 Nmf Oslo til overskrift kap. 5.1 
5.1 Behovet for en LIS1-ordning 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.18 Nmf Oslo til 5.1.1 
Norsk medisinstudentforening mener at leger må gjennomføre generell LIS1-tjeneste som en del 
av spesialiseringen. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.19 Nmf Oslo til 5.1.2 
Norsk medisinstudentforening mener at antall LIS1-plasser skal samsvare med dagens og 
fremtidens legebehov. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.10 Arbeidslivskomiteen til 5.2.1 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-tjenestens innhold og organisering må ses i 



sammenheng med grunnutdanningen og den videre spesialistutdanningen. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.21 Nmf Oslo til 5.2.1 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-tjenestens innhold og organisering må ses i 
sammenheng med grunnutdanningen og den videre spesialistutdanningen. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.22 Nmf Oslo til 5.2.2 
Norsk medisinstudentforening mener at eventuelle endringer i organisering av LIS1-tjenesten 
ikke skal gå vesentlig ut over studenter som allerede er tatt opp til et medisinstudium. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.29 Nmf Oslo til overskrift kap. 5.3 
5.3 Inntaksordning til LIS1 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.23 Nmf Oslo til 5.3.1 
Norsk medisinstudentforening mener at ansettelse i LIS1-stillinger skal være søknadsbasert. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.5.36 Nmf Utland til 5.3.3 
Norsk medisinstudentforening mener at kvalitetssikret informasjon om LIS1-tjenesten ved de 
forskjellige foretakene, samt om søknads- og ansettelsesprosessen, skal offentliggjøres. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.5.3 Nmf Utland av 5.3.9 (sees i sammenheng med P.5.36)   

Vedtak: Vedtatt 

REDAKSJONELT P.5.17 Delegatene Tromsø til 5.3.3 
Norsk medisinstudentforening mener at kvalitetssikret informasjon om turnustjenesten ved de 
forskjellige foretakene, samt om søknads- og ansettelsesprosessen, skal være lett tilgjengelig. 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.5.1 Nmf Utland til 5.3.3 
Norsk medisinstudentforening mener at kvalitetssikret informasjon om turnustjenesten ved de 
forskjellige foretakene, samt om søknads- og ansettelsesprosessen, skal offentliggjøres. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.24 Nmf Oslo til 5.3.3 
Norsk medisinstudentforening mener at kvalitetssikret informasjon om LIS1-tjenesten ved de 
forskjellige foretakene, samt om søknads- og ansettelsesprosessen, skal være lett tilgjengelig. 



Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.9 Arbeidslivskomiteen til 5.3.4 
Norsk medisinstudentforening mener at de som skal ansettes i legestillinger i Norge skal 
beherske norsk muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå C1. Språktest bør kreves av arbeidsgiver der 
det foreligger tvil om språklig nivå.   

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.13 Arbeidslivskomiteen til 5.3.5 
Norsk medisinstudentforening mener at det bør arbeides aktivt for å sikre god legedekning i 
distriktene. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.8 Arbeidslivskomiteen til 5.3.6 
Norsk medisinstudentforening mener at lokal tilhørighet, her definert som opprinnelsessted, ikke 
er et relevant ansettelseskriterium. Ved to ellers like kandidater kan imidlertid ønske om videre 
etablering ved søkerstedet vektlegges som et ledd i å sikre fremtidig rekruttering og stabilisering 
av helsetjenesten. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.25 Nmf Oslo til 5.3.6 
Norsk medisinstudentforening mener at ønske om etablering ved søkerstedet etter avsluttet 
LIS1-tjeneste er et relevant ansettelseskriterium dersom det har betydning for fremtidig 
rekruttering og stabilisering av helsetjenesten. Lokal tilhørighet, her definert som 
opprinnelsessted, er ikke et relevant ansettelseskriterium. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.12 Arbeidslivskomiteen til 5.3.7 
Norsk medisinstudentforening mener at helseforetakene burde legge til rette for at cand.med. i 
LIS1-vikariat av forskriftsfestet lengde og innhold skal kunne få mulighet til oppfylle 
læringsmålene for LIS1 i sin vikartjeneste. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.26 Nmf Oslo til 5.3.7 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-vikariat av forskriftsfestet lengde og innhold skal 
kunne trekkes fra opprinnelig tjenestetid. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

STRYKNING P.5.2 Nmf Utland av 5.3.8 (ses i sammenheng med P.5.5 - flytting til delkap. 5.4) 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.5.5 Nmf Utland (ses i sammenheng med P.5.2 - flytting til delkap. 5.4) 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-vikariater skal ha like god kvalitet som i en LIS1-
stilling. 



Vedtak: Vedtatt  

ERSTATNING P.5.27 Nmf Oslo av P.5.5 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-vikariater skal ha like god kvalitet som LIS1-
tjeneste i en LIS1-stilling. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.5.3 Nmf Utland av 5.3.9 (ses i sammenheng med P.5.36)  

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.28 Nmf Oslo til 5.3.10 
Norsk medisinstudentforening mener at alle norske medisinstudenter i Norge og utlandet skal ha 
lik mulighet til LIS1-plass i Norge. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.34 Nmf Oslo til overskrift kap. 5.4 
5.4 LIS1-tjenestens innhold og kvalitet 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.7 Arbeidslivskomiteen til 5.4.1 (henger sammen med P.5.37) 
Norsk medisinstudentforening mener at helsemyndighetene er ansvarlig for å kvalitetssikre 
LIS1-ordningen, i samråd med Legeforeningen. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.30 Nmf Oslo til 5.4.1 
Norsk medisinstudentforening mener at helsemyndighetene er ansvarlig for å kvalitetssikre 
LIS1-ordningen. LIS1-ordningen skal inneholde en overordnet læringsplan og ferdighetslister, 
samt tilby grundig veiledning, tilstrekkelig tid og mulighet for å gjennomføre alle ferdigheter som 
er krevd. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.6 Arbeidslivskomiteen til 5.4.2 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-ordningen bør inneholde en overordnet 
læringsplan og ferdighetslister, samt tilby grundig veiledning og tilstrekkelig pasientmengde for å 
sikre standardisert kvalitet. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.37 Arbeidslivskomiteen til 5.4.2 
Norsk medisinstudentforening mener det må være en overordnet læringsplan og ferdighetslister 
for LIS1, og at de som innehar en LIS1-stilling må tilbys grundig veiledning, tilstrekkelig tid og 
stor nok pasientmengde for å sikre standardisert kvalitet. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.4 Nmf Utland til 5.4.3 



En omlegging av LIS1-tjenesten bør være basert på en klar plan for organisering og innhold av 
tjenesten. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.31 Nmf Oslo til 5.4.3 
En omlegging av LIS1-tjenesten bør være fundert på en klar plan for organisering og innhold av 
tjenesten. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.15 Arbeidslivskomiteen til 5.4.4 (ses i sammenheng med nytt punkt P.5.16) 
Norsk medisinstudentforening mener at det er sentralt at fagområdene i LIS1-tjenesten må 
imøtekomme kravet om akuttfunksjon. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.5.32 Nmf Oslo til 5.4.4 
Norsk medisinstudentforening mener at det er sentralt at fagområdene i LIS1-tjenesten må 
imøtekomme kravet om akuttfunksjon. Vi mener at sykehustjenesten skal omfatte obligatorisk 
indremedisin og kirurgi, men at deler av sykehustjenesten kan omfatte flere av fagområdene enn 
de tradisjonelle. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.5.33 Nmf Oslo til 5.4.5 
Norsk medisinstudentforening mener at det må gjennomføres en større evaluering av den 
søknadsbaserte LIS1-ordningen hvert tredje år. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.5.16 Arbeidslivskomiteen (ses i sammenheng med punkt P.5.15) 
Norsk medisinstudentforening mener at sykehustjenesten skal omfatte obligatorisk indremedisin 
og kirurgi, men at deler av sykehustjenesten kan omfatte flere av fagområdene enn de 
tradisjonelle. 

Vedtak: Vedtatt  

NYTT PUNKT P.5.5 Nmf Utland (ses i sammenheng med punkt P.5.2 - flytting) 
Norsk medisinstudentforening mener at LIS1-vikariater skal ha like god kvalitet som i en LIS1-
stilling. 

Vedtak: Vedtatt  

NYTT PUNKT P.5.11 Arbeidslivskomiteen 
Norsk medisinstudentforening mener det burde være lik kompensasjon for LIS1-kandidater i alle 
kommuner for å sikre god faglig kvalitet på primærhelsetjenestedelen av LIS1. 

Vedtak: Vedtatt 

 



Kapittel 6  

ERSTATNING P.6.6 Nmf Bergen til 6.1.1 
Norsk medisinstudentforening mener at alle leger burde ha erfaring med forskning, fordi det er 
nødvendig for å forstå og kunne bidra til utvikling av medisinfaget. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

NYTT PUNKT P.6.5 Global Helsekomité 
Norsk medisinstudentforening mener det skal være full åpenhet om hvem som er fagfelle ved 
fagfellevurdering av forskning. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.6.1 Nmf Utland til 6.2.1 - må ses i sammenheng med P.6.2 (sammenslåing 
6.2.1 og 6.2.2) 
Norsk medisinstudentforening mener at det er viktig med ordninger som gir mulighet til forskning 
utenom forskerlinjen. Dette bør være en mulighet ved alle fakultet som har medisinstudium, uten 
at det går negativt utover eller forhindrer gjennomføringen av medisinstudiet. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.6.2 Nmf Utland til 6.2.2 (ses i sammenheng med P.6.1) 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.6.3 Nmf Utland til 6.2.3 
Norsk medisinstudentforening mener at rammevilkårene for forskning under medisinstudiet bør 
styrkes, og de bør være samsvarende ved alle fakulteter. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.6.4 Nmf Utland 

Vedtak: Falt 

 

Kapittel 7 

P.7.1 og P.7.13 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren settes opp mot 7.1.2 

ERSTATNING P.7.1 Nmf Utland 
Norsk medisinstudentforening mener at studiestøtten ikke skal ligge under 1,5 ganger 
grunnbeløpet av folketrygden (1,5G). 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.7.13 

ERSTATNING  P.7.13 - Rannei Hosar 
Norsk medisinstudentforening mener at utdanningsstøtten ikke skal ligge under 1,5 ganger 



grunnbeløpet av folketrygden (1,5 G), og at utdanningsstøtten skal opptrappes til elleve 
måneder.    

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.7.2 Nmf Utland av 7.1.4 

Vedtak: Falt 

STRYKNING P.7.10 Nmf Oslo av. 7.1.4 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

STRYKNING P.7.6 Arbeidslivskomiteen av 7.1.4 (ses i sammenheng med forslag P. 7.5) 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.7.9 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforening mener at ordningene for studenter som får barn i studietiden må 
bedres ved at det innføres kontinuerlig barnehageopptak, tolv måneders foreldrestipend og en 
økning i forsørgerstipendet. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.7.8 Inger Heimdal til overskrift kap. 7.2 
7.2 Lønn og arbeidsvilkår for medisinstudenter og leger 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.7.11 Nmf Oslo til 7.2.2 
Norsk medisinstudentforening mener at studieprogresjon, tilegnede kunnskaper og ferdigheter 
skal gjenspeiles i lønnen dersom det kommer arbeidsgiver og pasienter til gode 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.7.3 Arbeidslivskomiteen 
Norsk medisinstudentforening mener at alle medisinstudenter med lisens og leger som ikke har 
gjennomført LIS1 skal ha veiledning på lik linje med leger i LIS1-stillinger. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.7.4 Arbeidslivskomiteen 
Norsk medisinstudentforening mener at arbeidsgiver skal sørge for tilstrekkelig opplæring i alle 
aktuelle arbeidsoppgaver, og at denne opplæringen skal være lønnet. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.7.5 Arbeidslivskomiteen (ses i sammenheng med P.7.6) 
Norsk medisinstudentforening mener at alle gravide leger i tredje trimester skal ha rett på 
automatisk vaktfritak. 

Vedtak: Vedtatt 



P.7.7 og P.7.14 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 

NYTT PUNKT P.7.7 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at vernebestemmelsene for leger (A2 § 3.6.3) må endres til 
at den daglige arbeidstid skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige 16 beregnede timer, med 
mulighet for lokale unntak etter avtale. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.7.14 

ERSTATNING P.7.12 Arbeidslivskomiteen til P.7.7 
Norsk medisinstudentforening mener leger også i fremtiden skal beholde status som 
dagarbeidere med vakt, men at lengden på vaktene må vurderes for å ivareta pasientsikkerhet 
og arbeidsmiljø. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.7.14 Arbeidslivskomiteen og Inger Heimdal til P.7.7 
Norsk medisinstudentforening mener at leger også i fremtiden skal beholde status som 
dagarbeidere med vakt, men at vaktbelastningen må reduseres for å ivareta pasientsikkerhet og 
arbeidsmiljø. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Kapittel 8 

ERSTATNING P.8.31 Nmf Oslo til overskrift kap. 8  
Kapittel 8: Folkehelse i Norge 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.8.22 Nmf Oslo til 8.3.1 
Norsk medisinstudentforening mener at bruk av narkotika er et helseproblem. En verdig 
ruspolitikk skal ha som mål å gi rusmiddelavhengige en helhetlig behandling, og ikke straff. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.8.36 Fajhar Hussain til 8.3.1 
Norsk medisinstudentforening mener at bruk av rusmidler er et helseproblem. En verdig 
ruspolitikk skal ha som mål å gi rusmiddelavhengige en helhetlig behandling, og ikke straff. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.8.8 Global Helsekomité til 8.3.2 
Norsk medisinstudentforening mener at Norge må ha et verdig tilbud til asylsøkere og papirløse 
som ivaretar deres fysiske og psykososiale helse, og følger opp denne over tid. 

Vedtak: Vedtatt 



ERSTATNING P.8.30 Nmf Oslo til 8.3.3 (ses i sammenheng med P.8.29, forslag om å bytte 
plass med punkt 8.3.4) 
Norsk medisinstudentforening mener at kommuner bør få på plass fast organiserte 
lavterskeltilbud for primærhelse til mennesker uten lovlig opphold i Norge. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.8.29 Nmf Oslo til 8.3.4 (ses i sammenheng med P.8.30, forslag om å bytte 
plass med punkt 8.3.3) 
Norsk medisinstudentforening mener at inngrep uten medisinsk indikasjon på barn ikke skal 
gjennomføres av det norske helsevesenet før barnet har nådd helserettslig myndighetsalder.    

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.14 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at det bør være forbudt å servere alkohol på steder der 
allmennheten har adgang til voksne som er sammen med barn yngre enn 15 år. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.8.15 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter må få mer undervisning om barn som 
pårørende. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.16 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at det skal være seksuell atferd og ikke seksuell identitet 
som skal være styrende for om en person kan donere blod. Vi mener at menn som har sex med 
menn skal få gi blod når dette er medisinsk forsvarlig. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.19 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at helsetilbud til mennesker med kjønnsinkongruens 
og/eller kjønnsdysfori må desentraliseres og individuelt tilpasses. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.20 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter må få mer undervisning om kjønns- og 
seksualitetsmangfold, tilknyttede helseutfordringer, inkluderende språk, seksuell helse, 
minoritetsstress og normkritikk. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.21 Ole Thomas Dyrli, Ådne Ringvoll og Kristina Albertsen 
Norsk medisinstudentforening mener at helsetilbudet til pedofile må utbedres, bla bør det 
utvikles et større utvalg av lavterskeltilbud som uforpliktende tjenestetilbud om hjelp og rådføring 
for å få disse i kontakt med helsevesenet. 

Vedtak: Falt 



ERSTATNING P.8.1 Nmf Utland til 8.4.1 (henger sammen med P.8.2, sammenslåing av 8.4.1 og 
8.4.2) 
Norsk medisinstudentforening mener at fastleger ikke skal ha mulighet til å reservere seg mot å 
henvise til abort, eller mot utskriving av- og veiledning om prevensjonsmidler. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.8.2 Nmf Utland av 8.4.2 (henger sammen med P8.1) 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.8.4 Nmf Utland til å bytte plass kap. 8.6 og 8.7 
8.7 Annet 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.8.3 Nmf Utland til 8.6.2 
Det er viktig at flokkimmuniteten bevares ved å sikre god vaksinedekning i Norge. Derfor mener 
Norsk medisinstudentforening at deltakelse i det norske vaksinasjonsprogrammet bør være 
lovpålagt. Myndighetene må iverksette tiltak i områder hvor dekningsgraden er for lav. 

Vedtak: Trukket  

ERSTATNING P.8.37 Global helsekomiteen til 8.6.2 
Norsk medisinstudentforening mener at deltakelse i det norske vaksinasjonsprogrammet bør 
være lovpålagt. 

Vedtak: Trukket  

ERSTATNING P.8.42 Global helsekomiteen til 8.6.2 
Norsk medisinstudentforening mener at deltakelse i det norske barnevaksinasjonsprogrammet 
bør være lovpålagt. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.10 Delegatene Tromsø 
Nmf mener at det skal være påbudt for helsepersonell å følge det norske 
vaksinasjonsprogrammet. 

Vedtak: Trukket 

NYTT PUNKT P.8.11 Delegatene Tromsø 
Nmf mener at det skal være påbudt for helsepersonell å ta influensavaksinen. Opprettholde 
flokkimmuniteten blant helsepersonell. 

Vedtak: Falt 

P.8.12 og P.8.41 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 



NYTT PUNKT P.8.12 Delegatene Tromsø 
Nmf mener at det skal være påbudt for helsepersonell å følge det norske 
vaksinasjonsprogrammet, samt å ta influensavaksinen. 

Vedtak: Falt 

ENDRINGSFORSLAG P.8.40 Nmf Tromsø til 8.6.3 
Nmf mener at arbeidsgiver skal sørge for at helsepersonell i direkte kontakt med pasienter skal 
være vaksinert med vaksiner fra vaksinasjonsprogrammet og influensavaksinen. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ENDRINGSFORSLAG  P.8.41 Delegatene i Tromsø til 8.6.3 
Nmf mener at arbeidsgiver skal sørge for at helsepersonell i direkte kontakt med pasienter skal 
være vaksinert med vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinen. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.8.12 

NYTT PUNKT P.8.13 Delegatene Tromsø 
Nmf mener at det skal være påbudt for helsepersonell å ta MMR vaksinen. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.8.23 Nmf Oslo 
Norsk medisinstudentforening mener at gjennom økt fokus på egen sykdomsforståelse bør det 
tilrettelegges for at pasienter bør ta ansvar for sin egen helse og sykdom. Dette vil være med på 
å øke pasientens bevissthet på egen helse. 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.8.5 Nmf Utland til å bytte plass kap. 8.6 og 8.7 
8.6 Ikke-smittsomme sykdommer 

Vedtak: Vedtatt 

P.8.38 mot P.8.39 stemmes mot hverandre ved preferansevotering.  
Vinneren stemmes mot P.8.32 ved preferansevotering. 
Vinneren settes opp mot 8.7.1 

ERSTATNING P.8.9 Nmf Bergen til 8.7.1 
Norsk medisinstudentforening mener at matvarer og drikke med høyt tilsatt sukkerinnhold bør 
skattelegges mer. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.8.24 Nmf Oslo til 8.7.1 
Norsk medisinstudentforening mener at sukkerholdig drikke og drikke som er tilsatt kunstig 
søtningsstoff skal skattelegges 20%, slik at konsumenter må betale høyere pris. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.8.38 Rannei Hosar til 8.7.1 



Norsk medisinstudentforening mener at sukkerholdig drikke skal skattlegges med minimum 
20%, slik at konsumenter må betale høyere pris. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.8.39 

ERSTATNING P.8.39 Rannei Hosar til 8.7.1 
Norsk medisinstudentforening mener at matvarer og drikke med høyt tilsatt sukkerinnhold og 
høyt tilsatt innhold av kunstige søtningsstoffer bør skattelegges med minimum 20%, slik at 
konsumenter må betale høyere pris. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.8.32 

ERSTATNING P.8.32 Nmf Oslo og Nmf Bergen 
Norsk medisinstudentforening mener at matvarer og drikke med høyt tilsatt sukkerinnhold og 
høyt tilsatt innhold av kunstige søtningsstoffer bør skattelegges mer, slik at konsumenter må 
betale høyere pris. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.8.6 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforening mener at det bør innføres antatt samtykke ved organdonasjon for 
alle myndige, norske statsborgere og samtidig opprettes et register for de som ønsker å 
reservere seg mot dette. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.7 Nmf Trondheim 
Norsk medisinstudentforening mener at kunnskapen om de helseskadelige effektene av alkohol 
må nå befolkningen allerede i barneårene. 

Vedtak: Vedtatt 

P.8.17 og P.8.34 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 

NYTT PUNKT P.8.17 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at barn som kjøper godteri skal få med gratis frukt eller 
grønnsaker på kjøpet. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.8.34 

ERSTATNING P.8.33 Global helsekomité til P.8.17 
Norsk medisinstudentforening mener at alle norske barn skal tilbys frukt i løpet av skoledagen. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.8.34 Global helsekomité til P.8.17 
Norsk medisinstudentforening mener at alle norske barn i løpet av skoledagen aktivt skal tilbys 
gratis frukt. 

Vedtak: Vedtatt 



P.8.18 og P.8.35 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt.  

NYTT PUNKT P.8.18 Inger Heimdal 
Norsk medisinstudentforening mener at smågodt kun skal selges i porsjonspakker med en 
totalvekt som ikke overstiger 50 gram, i en nøytral farge. Vi mener at priskrig på smågodt må 
forbys. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.8.35 

ERSTATNING P.8.35 Rannei Hosar 
Norsk medisinstudentforening mener at priskrig på smågodt må forbys. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.28 Nmf Oslo til overskrift til nytt kap. 
8.x Psykisk helse 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.25 Nmf Oslo 
Norsk medisinstudentforening mener at Norge må bedre det psykiske helsetilbudet for alle. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.26 Nmf Oslo 
Norsk medisinstudentforening mener at det å satse på psykisk helse blant personer med 
innvandrerbakgrunn, og da spesielt kvinner, vil være gunstig for å få flere til å delta i 
inntektsgivende arbeid. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.27 Nmf Oslo 
Norsk medisinstudentforening mener det er viktig å utbedre det psykiske helsetilbudet på 
grunnskoler og videregående skole. Dette innebærer at man som elev skal ha rask tilgang på 
psykisk helsehjelp ved behov. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Kapittel 9 

P.9.7 og P.9.23 stemmes mot hverandre ved preferansevotering. 
Vinneren stemmes over som nytt punkt. 

NYTT PUNKT P.9.7 Global Helsekomité 
Norsk medisinstudentforening mener at humanitært feltarbeid skal telle som tjeneste i 
legespesialiseringen. 

Vedtak: Falt ved preferansevotering mot P.9.23 



ERSTATNING P.9.23 - Global helsekomité til P.9.7 
Norsk medisinstudentforening mener at humanitært feltarbeid skal telle som del av 
legespesialiseringen, så fremt det er relevant for den aktuelle spesialiteten. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.9.1 Nmf Utland av 9.3.1 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.9.21 Nmf Oslo til 9.3.2 
Norsk medisinstudentforening mener at det å satse på kvinners psykiske og fysiske helse, 
utdanning og mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid i et globalt perspektiv er viktig. 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.9.2 Nmf Utland til 9.3.4 
Norsk medisinstudentforening er i mot alle former for kjønnslemlestelse. Vi mener at 
kjønnslemlestelse aktivt må forebygges, i tillegg må kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse 
tilbys et verdig helsetilbud for å behandle komplikasjoner knyttet til inngrepet. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt  

ERSTATNING P.9.18 Nmf Bergen til 9.3.4 
Norsk medisinstudentforening er i mot alle former for kjønnslemlestelse. Vi mener at 
kjønnslemlestelse aktivt må forebygges, i tillegg må alle som er utsatt for kjønnslemlestelse 
tilbys et verdig helsetilbud for å behandle komplikasjoner knyttet til inngrepet. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.9.24 Kontrollkomiteen til 9.3.4 
Norsk medisinstudentforening er imot alle former for kjønnslemlestelse, her definert som 
omskjæring av kvinnelig kjønnsorganer. Vi mener at kjønnslemlestelse aktivt må forebygges, i 
tillegg må alle som er utsatt for kjønnslemlestelse tilbys et verdig helsetilbud for å behandle 
komplikasjoner knyttet til inngrepet. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.9.3 Nmf Utland til 9.4.3 
Norsk medisinstudentforening mener at det må anerkjennes at psykisk helse utgjør en stor 
utfordring i det globale helsebildet og at stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser må 
motarbeides. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.9.15 Global Helsekomité til 9.5.2 
Norsk medisinstudentforening er for et totalforbud mot masseødeleggelsesvåpen, og mener 
Norge bør arbeide for en internasjonal bindende våpenavtale i De forente nasjoner (FN), samt 
kreve sluttbrukererklæringer. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 



ERSTATNING P.9.12 Global Helsekomité til 9.5.3 
Norsk medisinstudentforening mener at norske myndigheter må styrke 
etterkontrollmekanismene for sluttbrukererklæringer, og ønsker på sikt en utfasing av norsk 
våpeneksport. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.9.13 Global Helsekomité til 9.5.3 
Norsk medisinstudentforening mener at norske myndigheter i større grad enn før må sørge for at 
det eksisterende regelverket rundt våpeneksport blir overholdt og styrke 
etterkontrollmekanismene for sluttbrukererklæringer. 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

ERSTATNING P.9.25 Global Helsekomité til 9.5.4 
Norsk medisinstudentforening mener at norske myndigheter i større grad enn før må sørge for å 
overholde FNs internasjonalt bindende våpenhandelsavtale, som blant annet sier at man ikke 
skal gjennomføre handel som kan undergrave fred og sikkerhet. I tillegg må det jobbes for å 
styrke etterkontrollmekanismene for sluttbrukererklæringer. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.9.16 Global Helsekomité av 9.5.3 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

NYTT PUNKT P.9.14 Global Helsekomité 
Norsk medisinstudentforening mener norske myndigheter bør arbeide for en utfasing av norsk 
våpeneksport. 

Vedtak: Falt 

NYTT PUNKT P.9.8 Global Helsekomité (ses i sammenheng med P.9.9 og P.9.10, 
sammenslåing av 9.6.2 og 9.6.4)  
Nmf mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om klimaendringenes omfattende 
helsekonsekvenser, og at disse i større grad må være i fokus i politiske diskusjoner knyttet til 
klimaforandringer. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.9.9 Global Helsekomité av 9.6.2 (ses i sammenheng med P.9.8) 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.9.10 Global Helsekomité av 9.6.4 (ses i sammenheng med P.9.8) 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.9.20 Nmf Bergen til 9.6.5 

Vedtak: Falt 



ERSTATNING P.9.4 Global Helsekomité til 9.6.7 
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om nasjonale 
faglige retningslinjer for bruk av antimikrobielle legemidler og være bevisst sitt fremtidige ansvar 
i å forhindre antimikrobiell resistens. 

Vedtak: Vedtatt 

STRYKNING P.9.11 Global Helsekomité av 9.6.8 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.9.22 Nmf Oslo til 9.6.8 
Norsk medisinstudentforening mener at alle land skal ha forpliktende faglige retningslinjer for 
antibiotikabruk for å forhindre utvikling av antibiotikaresistens, og sette av midler til forskning på 
dette. Vi mener at Norge bør være foregangsland på dette området. 

Vedtak: Falt 

STRYKNING P.9.19 Nmf Bergen av 9.6.9 

Vedtak: Trukket, ikke opprettholdt 

STRYKNING P.9.17 Nmf Bergen av 9.6.10 

Vedtak: Falt 

ERSTATNING P.9.5 Global Helsekomité til 9.6.10 
Norsk medisinstudentforening mener at arbeidet med internasjonale handelsavtaler må 
offentliggjøres. 

Vedtak: Vedtatt 

ERSTATNING P.9.6 Global Helsekomité til 9.6.11 
Norsk medisinstudentforening mener at all statlig bistand skal brukes på en bærekraftig og etisk 
forsvarlig måte. 

Vedtak: Vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.8 Global Helsekomité (ses i sammenheng med P.9.9 og P.9.10) 
Nmf mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om klimaendringenes omfattende 
helsekonsekvenser, og at disse i større grad må være i fokus i politiske diskusjoner knyttet til 
klimaforandringer. 

Vedtak: Vedtatt 

  

 

 
 



Sak 9  Strategi Nmf 2018-2021  
 

På landsmøtet 2017 vedtok landsstyret å utarbeide en treårig strategi som skal fastsette det 
langsiktige arbeidet for foreningen. Dette skal bevare kontinuitet, åpenhet og ansvarlighet i 
arbeidet til foreningens tillitsvalgte.  

En arbeidsgruppe fikk i oppgave å utarbeide strategien. Denne gruppen har bestått av Øyvind 
Rustan, Helene Kolstad Skovdahl, Eivind Valestrand, Emma Lengle og Nora Haaland Serigstad. 
Videre har Øyvind Rustan, Øystein Ohr, Xenia Cappelen, Kristine Grini Jacobsen og Helene 
Kolstad Skovdahl utarbeidet indikatorene. Alle foreningsledd har vært høringsinstanser i 
prosessen.  

Fristen for å sende inn endringsforslag var 2. mars.  

Redaksjonskomiteen forhåndsbehandlet alle innsendte forslag og foreslo alternative ordlyder og 
tilrettela for samarbeid mellom forslagsstillere med overlappende forslag. Redaksjonskomiteen 
innstilte til vedtak på de innkomne forslagene.  

Endringer i forslaget til strategi vedtas med 2/3 flertall.  

Vedlagt sakspapirene ble det sendt ut forslag til en treårig strategi for Nmf i 2018-2021, samt 
foreslåtte indikatorer på måloppnåelse.  

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 strategi 2018-2021.  

Vedtak: Vedtatt 

Følgende er landsstyrets behandling av strategien:  

 

Et helhetlig forslag til strategi ble sendt inn av Nmf Bergen 2.mars. Dersom det blir vedtatt av 
landsstyret, faller alle andre forslag til den ovennevnte strategien utarbeidet av arbeidsgruppen. 

Forslag: Det helhetlige forslaget til Nmf Bergen velges som Nmf´s strategi for 2018-2021. 

Vedtak: Falt 

Forslag: Det velges ett langsiktig mål innenfor henholdsvis arbeidsliv, grunnutdanning og global 
helse. 

Vedtak: Vedtatt 

 
Arbeidsliv: 
Preferansevotering mellom ARB1 og ARB2. Vinneren voteres mot ARB3. 
 



ARB1:   Det skal være rettferdige ansettelsesprosesser til stillinger for medisinstudenter  
  og LIS1.  
ARB2:   Norge skal utdanne nok leger til å dekke sitt eget legebehov 
ARB3:   Medisinstudenter skal ha trygge arbeidsforhold. 

Vedtak: ARB2 vinner over ARB1. ARB2 vinner over ARB3.  
ARB2 vedtas som et langsiktig mål innen arbeidsliv.  

 

Grunnutdanning: 
Det har kommet inn et strykningsforslag av GRU3. 

GRU3: Medisinstudenter skal ha kunnskap om klinisk informatikk og helseinnovasjon. 

S.p.3 STRYKNING Delegatene Trondheim av GRU3 

Vedtak: Falt 

Preferansevotering mellom GRU1 og GRU2. 
 
GRU1: Mer praksis i primærhelsetjenesten for medisinstudenter. 
 
GRU2: Det skal være en jevn kjønnsbalanse blant medisinstudentene. 
 
Vedtak: GRU2 vinner mot GRU1.  
 
Preferansevotering mellom S.p.4 og S.p.5. 
 
S.p.4 NYTT PUNKT Delegatene Trondheim 
Medisinstudenter skal få mer konstruktiv tilbakemelding og veiledning underveis i 
studiet. 
 
S.p.5 NYTT PUNKT Håvard Ulsaker 
En nasjonal avsluttende eksamen skal ikke kunne benyttes til å differensiere kandidater i 
ansettelsesprosesser. 
 
Vedtak: S.p.4 vinner mot S.p.5. 
 
Preferansevotering mellom GRU2 og S.p.4. 
 
Vedtak: S.p.4 vinner mot GRU2.  
 
Preferansevotering mellom S.p.4 og GRU3. 
 



Vedtak: S.p.4 vedtas som et langsiktig mål innen arbeidsliv.  
 
 
Global helse: 
Preferansevotering mellom GLO1 og S.p.1. 
 
GLO1: Migranter som kommer til Norge skal ha samme tilgang på helsehjelp som befolkningen 
for øvrig 
 
S.p.1 ERSTATNING Global helsekomiteen  
Migranter som kommer til Norge skal ha samme tilgang på helsehjelp som befolkningen for 
øvrig, og de skal bli tilstrekkelig informert om tilbudet. 
 
Vedtak: S.p.1 vinner mot GLO1. 
 
Preferansevotering mellom GLO2 og S.p.2. 

GLO2: Redusere forbruk av antibiotika for å senke farten på utviklingen av antibiotikaresistens. 
 
S.p.2 ERSTATNING Global helsekomiteen 
Redusere forbruk av antimikrobielle legemidler ved å øke kunnskapsnivået blant helsepersonell 
og befolkningen for øvrig om antimikrobiell resistens, samt 
prioritere forskning på nye antimikrobielle midler. 
 
Vedtak: S.p.2 vinner over GLO2. 
 
Preferansevotering mellom S.p.1 og S.p.2. 
 
Vedtak: S.p.2 vinner over S.p.1. 
 
Preferansevotering mellom S.p.2 og GLO3. 
 
GLO3: Bidra til at medisinstudenters psykososiale helse bedrer seg. 
 
Vedtak: S.p.2 vedtas som et langsiktig mål innen global helse.  
 
 
 

 
 
 



Sak 10  Revisjon av Nmf’s budsjett 2018 
   

Vedlagt sakspapirene ble nasjonalt styre sitt forslag til revidert budsjett for 2018 sendt ut.  

Nasjonalt styre har tatt utgangspunkt i innsendte forslag fra tillitsvalgte med ansvar for et 
kostsenter. Det har vært viktig for nasjonalt styre å videreføre en viss stabilitet knyttet opp til 
budsjettet, og derfor er det ikke foreslått store endringer fra fjorårets reviderte budsjett. Vi ønsker 
at en eventuell omdisponering av penger internt i foreningen skal skje gjennom en åpen 
diskusjon med landsstyret.  

For å åpne en reell diskusjon om Nmf’s økonomi, har nasjonalt styre i år åpnet for at landsstyret 
skal prioritere bruk av 150 000 kr. Disse pengene har vi forsøkt å hente fra et bredt spekter av 
foreningens ulike deler, slik at ingen kostsentere rammes for hardt dersom landsstyret velger å 
prioritere de 150 000 kr til andre formål. ”Kutt” fra budsjettforslag som ble sendt fra 
kostsenteransvarlige er markert i rødt i budsjettet.  

Vi oppfordrer våre medlemmer, tillitsvalgte og landsstyret til å foreslå hvordan disse pengene 
skal prioriteres, i ulike ”pakker”.  

Ekstra støtte fra Legeforeningen  

I år har vi en gledelig nyhet om at Legeforeningen har valgt å støtte Nmf med 300 000 kr, som et 
ledd i Legeforeningens studentsatsning. Disse pengene foreslår nasjonalt styre omfordelt slik:  

● Tvk3 med 100 000 kr    
● Støtte til lokallagenes deltagelse på nasjonale arrangementer 25   000 kr    
● Vervekampanje 100 000 kr    
● Bo- og reisestøtte til representasjonsarbeid for nasjonale tillitsvalgte   50 000 kr    
● Promotering 25 000 kr    

Kommentarer:   Nasjonalt styre vedtok på styremøtet 19.-21. januar 2018 å gå i dialog med 
Legeforeningen om økt organisasjonsstøtte. Bakgrunn for forslaget var å undersøke mulighet for 
årlig økonomisk støtte til å arrangere Tvk3 på Soria Moria og økning av leders honorar 
tilsvarende lønn for medisinstudent med lisens.   På bakgrunn av dette innspillet ga sentralstyret 
i Legeforeningen en enkeltbevilgning til Nmf på kr 300 000 i 2018. Pengene ble gitt som frie 
midler, og er ikke øremerket til noe formål.    

Etter nye vurderinger i nasjonalt styre ønsker vi ikke å innstille et forslag med økning i leders 
honorar for 2018. Vi har sett på de bevilgede midlene som en mulighet til investering som skal 
styrke organisasjonen og gi økonomisk avkastning i fremtiden.  

Bakgrunn for vår prioritering av pengene er  

1. Penger til Tvk3 slik at vi kan gi god tillitsvalgtopplæring og knytte bånd til Legeforeningen 
gjennom bruk av deres lokaler på Soria Moria.    

2. Støtte til lokallagenes deltagelse på nasjonale arrangementer. Det har vært en utfordring 
for lokallagene å sende tillitsvalgte på nasjonale arrangementer siden endringen i 
tolkning av retningslinje for bruk av LNU-midler i 2016. Dette er en utfordring vi tar 
alvorlig. Nasjonale arrangementer er svært viktige for kompetansebygging i lokallagene, 
og en god arena for å motivere tillitsvalgte til å stille til nye verv i Nmf.    



3. Innbetalt medlemskontingent er Nmf sin viktigste kilde til inntekter. Med økt 
medlemsantall sikrer vi oss egen inntekt i årene fremover, og dermed en mer stabil 
økonomi med høyere inntekter også uten ekstern støtte. Økt medlemsandel gir oss også 
større gjennomslagskraft. Vi ser spesielt et potensiale for rekrutteringer av 
medisinstudenter som studerer i utlandet.    

4. Med økt bo- og reisestøtte kan tillitsvalgte i større grad gjennomføre 
representasjonsarbeid. Dette kan være representasjon på Legenes hus, eller andre 
steder og arrangementer. Vi mener det er riktig at disse pengene skal være disponible 
for tillitsvalgte også utenfor nasjonalt styre.    

5. Nmf har behov for satsning på PR. Vi har ikke spesifisert denne potten ytterligere, slik at 
den kan benyttes til en PR-satsning både nasjonalt og lokalt.    

Inger Heimdal har meldt seg inhabil i behandling av og vedtak i denne saken i nasjonalt 
styre fra 17. februar 2018.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:    
Vedlagt revidert budsjett for 2018, med de justeringer som måtte følge av landsstyrets 
behandling av saken, vedtas som Nmf’s reviderte budsjett for 2018.  

Vedtak: Revidert budsjett, med de justeringer som ble behandlet av landsstyret under 
landsmøtet, vedtas som Nmf´s reviderte budsjett for 2018.  

 

Følgende på neste side er landsstyrets behandling av revidert budsjett for 2018:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endringsforslag 

 

Vedtak: Ø.18.1 og Ø.18.3 vedtas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakkeforslag 

 
 



 
  
Endringsforslag til pakkeforslag 

Endringsforslag til Ø.p.18.3 



 

 

Endringsforslag til Ø.p.18.5 

 



 

Vedtak: Ø.p.18.10 vedtas som pakkeløsning inn i budsjettet for 2018.  

 



Sak 11  Budsjett for Nmf 2019 og valg av revisor for 2019  
 

Forslag til budsjett for 2019 ble sendt ut vedlagt sakspapirene.  

Legeforeningen har vedtatt "studentsatsning" som ett av sentralstyrets fire satsningsområder i 
2018-2019. I budsjettforslaget for 2019 forventer vi en medlemsøkning på ca. 300 medlemmer 
som følge av vervekampanje i 2018 (se sak 10). 300 nye medlemmer vil gi en økning på rundt 
200 000 kr i medlemsinntekter i 2019.  

I forbindelse med arbeid med budsjett 2019 har nasjonalt styre i all hovedsak lagt til grunn 
forslagene som har kommet fra de som er ansvarlige for de ulike kostsentrene. Vi ønsker å gjøre 
dere oppmerksomme på at:  

● GLOBVAC er ikke lagt inn i budsjettet   
● Det er gjort et kutt i NS’ reisebudsjett. 
● Det er lagt inn en økning på 10 000 kr i grunnutdanningskomiteens budsjett.   
● Økning på 20 000 kr i under arbeidslivs kostsenter.  

På bakgrunn av medlemsundersøkelsen gjennomført i 2017 har nasjonalt styre valgt å øke 
kostsenteret for arbeidsliv med 20 000 kr mer enn det som opprinnelig var foreslått.  

I vårt budsjettforslag har vi ikke budsjettert med en ren økonomisk støtte fra Legeforeningen, slik 
vi har fått tildelt i år. Det er ikke usannsynlig at Nmf vil motta økt støtte fra Legeforeningen i 
årene med studentsatsning, men vi vet ikke hvordan eller når eventuelle penger herfra vil bli 
tildelt. Nasjonalt styre har derfor valgt å ikke legge dette inn i budsjettet for 2019.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:    
Vedlagt forslag til budsjett, med de justeringer som måtte følge av landsmøtets behandling av 
saken, vedtas som Nmf’s budsjett for 2019.  

Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen velges som revisor for 2019.  

Vedtak: Anbefalingen fra nasjonalt styre vedtas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sak 12  Behandling av statutter  
 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) sin aktivitet styres av aksjonens statutter, som 
ble sendt ut vedlagt sakspapirene. Det er ikke foreslått noen endringer til disse.  

Æsculaps aktivitet styres av magasinets statutter, som ble sendt ut vedlagt sakspapirene. Det er 
ikke foreslått noen endringer til disse.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:  
De vedlagte dokumenter, med de endringer som måtte følge av landsmøtets behandling av 
saken, vedtas som statutter for Medisinstudentenes Humanitæraksjon og Æsculap.  

Ingen endringer ble behandlet på landsmøtet.  

Vedtak: Landsstyret godkjenner nasjonalt styres anbefaling, og vedtar de vedlagte 
dokumenter som statutter for Medisinstudentenes Humanitæraksjon og Æsculap.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 13  Tid og sted for valgmøtet 2018 og landsmøtet 2019  
 

Nasjonalt styre foreslår at valgmøtet 2018 legges til Soria Moria i Oslo, i tilknytning til 
tillitsvalgtkurset trinn 3 (Tvk3), 12.-14. oktober.  

Kommentar: Det lar seg ikke gjøre å arrangere det på Soria Moria 12.-14. oktober. 

Erstatningsforslag fra nasjonalt styre:  
Valgmøtet 2018 legges til Oslo helgen 5.-7. oktober.  

Vedtak: Valgmøtet i 2018 legges til Oslo helgen 5.-7. oktober.  

Nasjonalt styre foreslår at landsmøtet 2019 legges til 22.-24. mars. Vertskapet for landsmøtet 
har tradisjonelt gått på rundgang mellom lokallagene. Landsmøtet 2019 foreslås derfor lagt til 
Bergen.  

Vedtak: Landsmøtet i 2019 legges til Bergen helgen 22.-24.mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sak 14  Lederhonorar  
 

Sak trukket 

På bakgrunn av innspill som har kommet frem i nasjonalt styre ønsker vi at landsstyret tar stilling 
til om nasjonalt styre skal arbeide for å øke leders honorar til tilsvarende lønn for medisinstudent 
med lisens fra 2019.  

Dokument som konkretiserer noen av aspektene i denne vurderingen ble sendt ut vedlagt 
sakspapirene.  

Nasjonalt styre anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:   Nasjonalt styre foreslår at 
landsstyret voterer mellom følgende to vedtak:  

1. Lederhonorar tilsvarende lønnstrinn 19 videreføres.   
2. Landsstyret gir nasjonalt styre mandat til arbeide for å øke leders honorar tilsvarende 

lønn for medisinstudent med lisens fra 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 15  Mistillitsforslag 
 

Det kom inn en ekstraordinær sak på landsmøtets siste dag, 18.mars. Landsstyret fikk utdelt et 
konfidensielt skriv. Hanna Strømholt Bremnes, Hannah Granerud, Åshild Nordbotten og Miriam 
Christ stilte seg bak skrivet. Det ble også lest opp høyt i sin helhet av Bremnes.  

Nestleder i nasjonalt styre, Rannei Hosar, stilte deretter et mistillitsforslag mot leder, Inger 
Heimdal.  

Forslag: Samtlige i nasjonalt styre er inhabile i voteringen vedrørende mistillitsforslaget. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Kommentar fra kontrollkomiteen: Nmf´s vedtekter har ingen punkter som omhandler behandling 
av et mistillitsforslag. Kontrollkomiteen anbefaler hemmelig, skriftlig votering, og at saken vedtas 
ved alminnelig flertall blant de stemmeberettigede. 

Forslag: Landsstyret har ikke tillit til leder, Inger Heimdal. Dersom forslaget blir vedtatt, må hun 
fratre sitt verv. 

Vedtak: Falt 

Kommentar: Inger Heimdal fortsetter dermed som leder av Norsk medisinstudentforening.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Landsmøtet 2018 heves, 18.mars 2018 klokken 15.30. 

Vedtak: Vedtatt	


