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Bakgrunn
Arbeidet innenfor enkelte av arbeidsområdene til Norsk medisinstudentforening
utføres av nasjonale komiteer. Disse komiteene består av minst én representant
fra hvert lokallag og en eller flere nasjonale tillitsvalgte som leder komiteen.
Hensikten med disse retningslinjene er å tydeliggjøre komiteenes
arbeidsoppgaver og handlingsrom. De skal også bidra til en hensiktsmessig
arbeidsfordeling mellom komiteene, lokallagene og nasjonalt styre.
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Komiteenes funksjoner
Arbeidsprogrammet definerer hva Norsk medisinstudentforening skal arbeide
med det kommende året. Komiteene er ansvarlige for foreningens fremgang
innenfor sine respektive arbeidsområder. Komiteene skal, i samråd med
Nasjonalt styre, planlegge og utføre foreningens arbeid innenfor arbeidsliv, global
helse, grunnutdanning og utveksling. Dette inkluderer blant annet:
- Utføring av punktene i arbeidsprogrammet
- Utarbeidelse av høringssvar
- Utarbeidelse av endringsforslag til foreningens styringsdokumenter
- Støtte av lokallagenes aktiviteter
- Arbeid knyttet til IFMSA
- Bidra med oppdatert informasjon til foreningens nettsider

Komiteenes arbeidsmåte
Komiteene rapporterer til Nasjonalt styre, og kan pålegges oppgaver av
Nasjonalt styre eller landsstyret. Komitéleder er ansvarlig for å lage en møteplan
og informere nasjonalt styre om denne, og holde foreningen løpende orientert
om komiteenes arbeid.
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Komitémøter vil vanligvis holdes over Internett. Innkalling med saksliste skal
som hovedregel sendes ut til til komiteen og Nasjonalt styre minst tre virkedager
før møtet. Hastesaker kan likevel behandles på kortere varsel. Det skal skrives
både referat og handlingsplan etter hvert møte, som sendes til alle komiteens
medlemmer. Komitéleder skal skrive en kortfattet rapport om komiteens arbeid i
forkant av hvert møte i Nasjonalt styre.
Komiteene skal fremme et forslag til årsbudsjett for egen aktivitet.
Budsjettforslaget skal begrunnes i foreningens arbeidsprogram. Dette forslaget
må godkjennes av Nasjonalt styre før det kan legges inn i budsjettforslaget til
Landsmøtet. Komiteene kan omdisponere sine tildelte midler i samråd med
økonomiansvarlig og leder i Nasjonalt styre.
Komiteene fatter beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har
komitéleder dobbeltstemme.
Komiteene arbeider som hovedregel selvstendig. Dersom komiteene skal foreta
seg noe der de vil representere hele foreningen, skal dette godkjennes på
forhånd av Nasjonalt styre eller leder i Norsk medisinstudentforening. Dette
inkluderer blant annet innsending av høringssvar og arrangering av nasjonale
samlinger.
Komiteene kan innvilge møterett til eksterne etter ønske.

Bestemmelser for de enkelte komiteene

Norsk medisinstudentforening har følgende komiteer:
- Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv
- Norsk medisinstudentforenings komité for global helse
- Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning
- Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling
Her følger et sammendrag av de ulike komiteenes arbeidsområder.

Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv
Arbeidslivskomiteen skal gjennomføre arbeid knyttet til norske medisinstudenters
arbeidsliv. Dette gjelder blant annet organisering, lønn og ansettelsesforhold for
medisinstudenter med og uten lisens og innhold og dimensjonering av
turnustjenesten. Komiteen skal bistå Nmf sine medlemmer ved spørsmål og
saker som angår legers og medisinstudenters arbeidsliv.
Komiteens hovedoppgaver er blant annet:
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-

Holde seg oppdatert på aktuelle problemstillinger innenfor arbeidsliv, og
drive politikkutvikling basert på dette
Informasjonsarbeid rettet mot medisinstudenter om rettigheter i
arbeidslivet
Samarbeide med Legeforeningen for å få gjennomslag i lønnsforhandlinger
Utnevne medlemmer til Turnusrådet og Turnusportalkomiteen

Norsk medisinstudentforenings komité for global helse
Komiteen skal være en aktiv bidragsyter i diskusjoner om globale helse og
folkehelsespørsmål. Dette innebærer blant annet å drive med informasjons- og
kampanjearbeid rettet mot medisinstudenter og befolkningen forøvrig. Komiteen
skal også drive politisk påvirkningsarbeid knyttet til global helse og folkehelse.
Komiteen består av en representant fra hvert lokallag, nasjonal prosjektansvarlig
og internasjonalt ansvarlig, og ledes av nasjonal global helseansvarlig.
Komiteens hovedoppgaver er blant annet:
- Gjøre informasjon om aktuelle tema innen global helse og folkehelse mer
tilgjengelig for Nmf sine medlemmer
- Sammen velge minst et politisk tema som de ønsker å fokusere på
gjennom året
- Arrangere en felles informasjonskampanje per år

Norsk medisinstudentforenings komité for
grunnutdanning
Grunnutdanningskomiteen skal utføre Nmfs arbeid innenfor medisinsk
grunnutdanning. Dette innebærer arbeid som har som hensikt å endre eller
forbedre norsk legeutdanning, eller rammene for denne. Komiteen skal bistå Nmf
sine medlemmer ved spørsmål og saker som angår medisinsk grunnutdanning i
Norge.
Komiteen skal til enhver tid ha et samarbeid med de lokale studentdemokratiene
på de ulike fakultetene. Lederene for de medisinske fagutvalgene har møterett
på grunnutdanningskomiteens møter, og vil normalt få tilsendt innkallinger.
Komiteens hovedoppgaver er blant annet:
- Arrangering av grunnutdanningskonferansen
- Holde seg oppdatert på aktuelle problemstillinger innenfor medisinsk
grunnutdanning, og drive politikkutvikling basert på dette
- Utforming av politiske innspill som høringssvar og uttalelser om medisinsk
grunnutdanning
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-

Holde kontakt med de lokale studentdemokratiene, og øvrige
studentorganisasjoner som er relevante for medisinsk grunnutdanning

Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling
Utvekslingskomiteen arrangerer utveksling gjennom IFMSA. Dette inkluderer
både forskningsutveksling og klinisk utveksling. Mye av arbeidet er regulert av
IFMSAs to komiteer; Standing Comittee on Research Exchange (SCORE) og
Standing Comittee on Professional Exchange (SCOPE).
Komiteen er ledet av nasjonal forskningsutvekslingsansvarlig (NORE), nasjonal
utvekslingsansvarlig for innreisende (NEO-in) og nasjonal utvekslingsansvarlig
for utreisende studenter (NEO-out). Disse er også ansvarlig for å representere
Nmf i sine komiteer i IFMSA.
Komiteen samarbeider kontinuerlig med de lokalt ansvarlige for å opprettholde
og øke kvaliteten på utvekslingen.
Utvekslingskomiteens hovedoppgaver er blant annet:
- Arrangere hospitering for innkommende studenter
- Arrangere en Pre-Departure Training for alle utreisende studenter
- Arbeide for å øke akademisk kvalitet i utvekslingen
- Informasjonsarbeid rettet mot alle norske medisinstudenter om
mulighetene for utveksling via Nmf
- Arrangere utvekslingshelg for å øke kompetansen til lokalt ansvarlige

Nmf sekretariatet:
Legenes Hus – Akersgt. 2
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf: 23 10 90 00 – Fax: 23 10 90 10
e-post: nmf@legeforeningen.no
www.medisinstudent.no

