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Veileder - Landsstyremøtet til Den norske legeforening 
Vedtatt: 23.09.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening 
 
Dette er en veileder for Landsstyremøtet til Den norske legeforening, og omhandler tips 
til forberedelse og klargjøring av momenter som foregår under møtet   
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Bakgrunn  
Det kan fra år til år være stor utskiftning i Nmfs delegasjon til Landsstyremøtene til 
Legeforeningen. Det er derfor hensiktsmessig med et dokument som sikrer 
erfaringsoverføring og inneholder tips til forberedelse.  

Relevante bestemmelser  
Legeforeningens lover har bestemmelser som omhandler Landsstyremøtet og valget, som 
kan være nyttig å se på. Disse finner en på Legeforeningen sine nettsider.  

Forberedelse 
Før Landsstyremøtet har en mulighet til å sende inn forslag til saker for behandling under 
Landsstyremøtet. Disse vil bli vurdert av Sentralstyret som avgjør om saken skal settes 
opp til behandling. Saker som ønskes fremmet må være sendt sekretariatet senest tre 
måneder før møtet. Sentralstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne tidsfristen. 
Landsstyret kan også unntaksvis vedta å behandle saker som blir fremmet senere.  
 
Sakspapirer til Landsstyremøtet 
Sakspapirene kommer to uker før selve Landsstyremøtet, og som delegat velger man ved 
påmelding om man vil få dem tilsendt i posten eller lese dem på Legeforeningens 
hjemmesider.  
Sakspapirene består av:  

• Saksliste - Dette er en oversikt over hva som skal skje på Landsstyremøtet 
• Årsmelding - En fullstendig oversikt over hva Legeforeningen har gjort gjennom 

året 
• Regnskap og budsjett - Regnskap for fjoråret, samt foreslått budsjett for neste 

år 
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• Saker - Informasjon om de ulike sakene som skal behandles på Landsstyremøtet, 
som prinsipprogram, arbeidsprogram, valg og aktuelle tema 

 
Prinsipprogram 
Hvert fjerde år vedtar Landsstyret et nytt prinsipprogram. Prinsipprogrammet skal neste 
gang behandles i 2019. Sentralstyret i Legeforeningen setter i forkant av møtet ned en 
gruppe som utarbeider forslag til nytt prinsipprogram. Tradisjonelt er det ingen store 
endringer fra gjeldende prinsipprogram. Forslaget sendes ut på høring til alle 
yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og lokalforeninger. Her bør Nmf utforme et 
høringssvar. 
 
Prinsipprogrammet er et kortfattet dokument som sier veldig overordnet hva som er 
Legeforeningens verdigrunnlag - altså hva Legeforeningen står for. Underkapitlene kan 
ha overskrifter som “etikk i alt vi gjør”, “god folkehelse er målet”, “solidaritet over 
landegrenser” osv.  
 
Forslag til prinsipprogrammet kan fremmes under landsstyremøtet.  
 
Arbeidsprogram 
Arbeidsprogrammet vedtas for to år om gangen og behandles neste gang i 2017. På 
samme måte som for prinsipprogrammet er det nedsatt en gruppe av sentralstyret som 
utarbeider et forslag. Dette sendes på høring i foreningen i forkant av landsstyremøtet.  
 

Arbeidsprogrammet er kortfattet og punktvis. Legeforeningens arbeidsprogram tilstreber 
å være overordnet, og det kan være vanskelig å forstå ut fra arbeidsprogrammet hva 
Legeforeningen ønsker å prioritere. Underkapitlene kan ha titler som “kvalitet og 
faglighet”, “ledelse og ansvar”, “gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse” osv.  
 
Forslag til arbeidsprogrammet kan fremmes under landsstyremøtet.  
 
Lovendringer   
Sakspapirene til Landsstyremøtet kommer to uker før møtet. Det gir et kort tidsvindu for 
forberedelse til møtet. Det bør være minst en uke mellom forberedende møte i Nmf og til 
Landsstyremøtet, slik at en har god tid til å forberede innlegg og lese seg opp på saker. 
Husk særlig å vurdere budsjettet og i dette kontingenten til Nmf-medlemmer og 
kombinerte ANSA og Nmf-medlemmer. Særlig kan det være viktig å forberede 
argumentasjon på hvorfor vår kontingent skal unntas en eventuell ytterligere generell 
hevning av sats foreslått underveis i møtet. 
 
Forslag til lovendringer må sendes inn senest fire måneder før ordinært Landsstyremøte. 

Før møtet 
Delegasjonen bør ha en fysisk samling for å diskutere sakene til landsstyremøtet - gjerne 
under siste Nasjonale styremøte før landstyremøtet. 
 
Det vil også være mulig å book eget møterom på hotellet for landsstyremøtet dagen før 
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og/eller under hele møtet. En kan derfor vurdere behovet og muligheten for 
delegasjonen å møte opp dagen før landdstyremøtet starter for de siste forberedelser. 

Under møtet 
Delegasjonen sitter samlet på tildelte plasser.  
 
Det er mulig det er nødvendig å samle delegasjonen for å diskutere saker og momenter i 
pausene. Flere andre foreninger har dette som rutine. Dersom ikke det er slike behov, 
kan det være nyttig å forsøke å komme i prat med relevante personer.  
 
Det er viktig at innlegg til sakene som tas opp, forberedes i forkant. Det bør tilstrebes at 
alle i delegasjonen er på talerstolen, og at leder og eventuell kandidat til valg ytrer seg 
flere ganger. Innleggene bør være seriøse og tuftet på Nmfs politikk, samtidig som de 
uttrykker forståelse for kompleksitet i mange saker.  

Strategiske møter 
Sett gjerne opp en oversikt i forkant av hvem det kan være greit å ta en prat med i løpet 
av møtet, og om hva. Etterspør nasjonale tillitsvalgtes ønsker om eventuelle 
kontaktpunkter og temaer man ønsker diskutert. Fordel eventuelt ansvar for å prate med 
de forskjellige. Spesifikke møter som er ønsket kan med fordel avtales i forkant. Merk at 
eventuell forhandlingsleder (les mer under) og kandidat til valg trolig vil være såpass 
opptatt at de ikke har tid til annet enn å konsentrere seg om valget.  

Valg 
Valg av Legeforeningens sentralstyre avholdes i oddetallsår, for perioder på 2 år. 
 
Ettersom de store foreningene (Allmennlegeforeningen (Af), Overlegeforeningen (Of) og 
Yngre legers forening (Ylf)) har en stor andel av delegatene på Landsstyremøtet, vil disse 
alltid få representanter inn i Sentralstyret til Legeforeningen. For at Nmf sin(e) eventuelle 
kandidat(er) skal ha en realistisk mulighet til å bli valgt, må den gjøre en tydelig figur 
lang tid i forveien av Landsstyremøtet, samt bruke mye tid på å reise rundt på de andre 
foreningene sine årsmøter. Nmf sin kandidat bør altså være profilert og tydelig, for å ha 
en realistisk mulighet til å bli valgt inn i Sentralstyret. En varaplass vil ofte være mer 
realistisk. 
 
Hver forening har en egen forhandlingsleder. Dersom Nmf har egne kandidater på valg, 
må også Nmfs delegasjon utpeke en forhandlingsleder i forkant av landsstyremøtet. 
Forhandlingsleder for Nmf sin delegasjon i 2015 var Eivind A Valestrand, som om 
ønskelig kan kontaktes på eivind.valestrand@gmail.com.  
 
I forhandlingene kan det være nyttig å se på hvem som er tjent med hvilke utfall. 
Forhandlingene foregår gjennom hele møtet frem til valget, så det er greit å få snakket 
med alle relevante aktører så tidlig som mulig for å få et helhetsbilde. I denne prosessen 
bør ingen lovnader gjøres. Etterhvert når en får en følelse av hvordan Nmf sin kandidat 
kan få best mulig utfall kan en bli enig om stemmefordeling med andre foreninger. Ylf 
kan ofte være en god samarbeidspartner i prosessen, da de har større erfaring fra 
Landsstyremøtet samt kan være interessert i å få Nmf-ere til å få et godt valg, særlig 
ettersom Nmf-ere er fremtidige Ylf-ere.  
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Oppsummering  
Deltakelse på Landsstyremøtet til Den norske legeforening er et av de viktigste møtene 
Nmf har representanter tilstede på. En grundig forberedelse i god tid er viktig for å ha 
nødvendig kunnskap om sakene, slik at en kan forberede gode innlegg og komme med 
gode innspill på møtet. Planlegg tiden under møtet godt. Husk å ta vare på hverandre 
underveis på møtet.  


