
 

Strategi 2022-2024  

Formål 

Strategien fastsetter det langsiktige arbeidet for Norsk medisinstudentforening, med mål om å styrke 

kontinuitet, åpenhet og ansvarlighet i arbeidet til foreningens tillitsvalgte, samt sikre politisk og 

organisatorisk framdrift. 

 

 

Politiske langtidsmål 

Norsk medisinstudentforening skal i perioden 2022-2024 arbeide med følgende politiske langtidsmål:  

  

Arbeidsliv 

1.  Norge skal utdanne nok leger til å dekke sitt eget legebehov. 

-    Antall LIS1-stillinger økes til 1150 årlig (fra 1088 i 2022).  

2.  Nmf skal arbeide kontinuerlig med å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for medisinstudenter 

med og uten lisens, herunder: 

-    Videreføre en langsiktig forhandlingsstrategi. 

-    Arbeide for lønnsstige for medisinstudenter uten lisens. 

-    Arbeide for at alle stillinger for medisinstudenter med lisens i sykehus, kommunalt og 

statlig skal lyses ut.  

  

Grunnutdanning 

1.  Arbeide for økt fokus på psykisk helse blant medisinstudenter i den medisinske 

grunnutdanningen 

2.  Arbeide for dimensjonering av studiekapasitet, gjennom økning av studieplasser på 

medisin i Norge og regulering av det totale antallet medisinstudenter 

3.  Følge Regjeringens evaluering av opptaksordninger til høyere utdanning, og foreslå 

aktuelle endringer for medisinstudiet  

  

Folkehelse 

1.  Arbeide for økte tiltak i bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer  

2.  Arbeide for bedre psykisk helse for medisinstudenter og befolkningen generelt 

-    Arbeide for forbedrede, forsterkede og lett tilgjengelige psykisk helse-tilbud fra 

fakulteter og studentsamskipnader 

-    Arbeide for digitale psykisk helsetilbud av god kvalitet 

3.  Øke medisinstudentenes kunnskap om sammenhengen mellom klima og helse 

-    Styrke undervisning om sammenhengen mellom klima og helse ved den medisinske 

grunnutdanningen i Norge 



 

  

Menneskerettigheter 

1.  Arbeide for bedre rettigheter innen seksuell og reproduktiv helse, herunder innføring av 

samtykkelov i Norge 

2.  Arbeide for bedre helsetilbud for papirløse i Norge  

 

 

Organisatoriske langtidsmål 

Norsk medisinstudentforening skal i perioden 2022-2024 arbeide med følgende organisatoriske 

langtidsmål:   

  

Påvirkningsarbeid 

1.  Foreningens politikk skal til enhver tid reflektere flertallets overbevisning blant 

medlemsmassen 

2.  Nmf skal være en tydelig stemme i den offentlige debatten i saker som omhandler 

medlemmenes interesser 

3.  Nmf skal arbeide for representasjon i aktuelle fora for å fremme foreningens politikk 

4.  Nmf skal samarbeide tett med øvrige foreningsledd i Legeforeningen i aktuelle saker 

  

Medlemmer 

1.  Tilstrebe en medlemsandel over 90% ved studiesteder i Norge, samt over 70% ved 

studiesteder i utlandet. 

2.  Arbeide for medlemstilbud av høy kvalitet og relevans for medlemmer i alle deler av 

medisinstudiet 

3.  Holde medlemmene våre oppdatert om arbeidslivet og deres rettigheter 

  

Tillitsvalgte 

1.  Sikre god tillitsvalgtkultur og trivsel internt i Nmf 

2.  Sikre høy kvalitet i erfaringsoverføringen 

  

Utveksling 

1.  Sikre gode og stabile utvekslingsavtaler, samt en bærekraftig utvekslingsøkonomi 

  

Internasjonalt arbeid 

1.  Arbeide for god representasjon og deltakelse i IFMSA 

  

Bærekraft 

1.  Arbeide for en klimanøytral foreningsdrift  

 

 



 

 

Endringer i strategien 

Landsmøtet kan hvert år velge å åpne strategien for behandling med kvalifisert flertall. Landsstyret kan 

fremme endringsforslag til strategien, som vil behandles på neste landsstyremøte. Nasjonalt styre skal 

som hovedregel ikke innstille strategien til behandling på landsstyremøter, med mindre det foreligger 

konkrete endringsforslag 

 

 

Evaluering av strategien 

Strategien utløper 31. desember 2024, og skal evalueres på landsmøtet i 2025. Nasjonalt styre er 

ansvarlig for at det utformes nytt forslag til langtidsstrategi. 
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