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Veileder - Retningslinjer 
Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening 
 
I dette dokumentet vil du finne en veileder til hvordan retningslinjer i foreningen skal 
utformes.  
 
Innholdsfortegnelse 
 - Bakgrunn 

 - Relevante bestemmelser 

 - Struktur 

 - Layout 

 - Oppsummering 
 

Bakgrunn  
For å sikre at det er tydelig for foreningens medlemmer hvordan en skal forholde seg til 
drift av Nmf, utformes det retningslinjer. Disse kan favne om mye forskjellig, som for 
eksempel økonomirapportering, habilitetsvurderinger og hvordan arbeid med høringer 
skal gjennomføres. Det er ønskelig at det er et visst samsvar i struktur mellom de 
forskjellige retningslinjene i foreningen. Derfor er denne veilederen laget.  

Relevante bestemmelser  
Vedtektene 
Kapittel 9: Styringsdokumenter 
9.5     Retningslinjer 
9.5.1  Norsk medisinstudentforenings retningslinjer har til hensikt å definere regler 
innenfor rammene satt av Vedtektene. 
9.5.2  Retningslinjer er underlagt Vedtektene, samt Politisk måldokument og 
Arbeidsprogrammet. 
9.5.3  Det skal være definert i retningslinjene hvem de er bindende for. 
9.5.4  Retningslinjer vedtas av Nasjonalt styre med simpelt flertall. 
9.5.5  Retningslinjer skal revideres ikke sjeldnere enn hvert andre år. 
9.5.6  Retningslinjer gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt. 

Struktur 
• Dato for når den er vedtatt, hvem som har vedtatt den, og eventuelt dato for når 

dokumentet er revidert. 
• En kort tekst på 1-2 setninger som forklarer innholdet i dette dokumentet. 
• Innholdsfortegnelse. 
• Bakgrunn, med en forklaring av hvorfor denne retningslinjen er nødvending. 
• Relevante bestemmelser, der det vises til vedtatte bestemmelser som er 

relevante. Dette kan for eksempel være fra vedtektene. 
• Etter dette er det rom for de delene av retningslinjen som vil være spesifikk for 

denne retningslinjen. Her står man altså fritt til struktur i dokumentet. 



 

  
 
 

 
 
 
 
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 
 

• Som avslutning bør det være en oppsummering av dokumentet. Dersom mulig, 
gjør denne gjerne punktvis slik at det kommer tydelig frem hva dette betyr for 
foreningen.  

Dette er et forslag til en struktur på hvordan retningslinjer skal utformes. I enkelte 
tilfeller kan det være det er behov for, og ønskelig, å fravike fra denne. Det blir opp til 
Nasjonalt styre å ta den vurderingen. 

Layout 
Dokumentmal for retningslinjer skal følges. Denne finnes i nasjonalt styre sin delte 
mappe i Dropbox, og Nasjonalt styre har endelig ansvar for at layout og struktur på 
dokumentet samsvarer med praksis i foreningen.  

Oppsummering  
• Retningslinjer i foreningen skal utformes, med mindre gode grunner taler mot, 

utfra den strukturen som er skissert i dette dokumentet. 
• Dokumentmal for retningslinjer skal benyttes.  
• Nasjonalt styre har ansvar for å sikre dette, gjennom at det er dem som vedtar 

retningslinjer i Nmf.  

 

 


