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Arbeidsprogram 2019  
Vedtatt 7.10.2018 

Soria Moria, Oslo 

 

Hovudprioriteringar 
● Arbeide for fleire studieplassar og LIS1-stillingar i Noreg. 
● Arbeide for meir konstruktiv rettleiing og attendemelding undervegs i 

grunnutdanninga. 
● Bidra til auka kunnskap om bruken av antimikrobielle legemiddel, mellom anna ved å  

gjennomføre stunt i alle lokallag i Noreg som sett søkelys på konsekvensane med 
antimikrobiell resistens, samt motivere til forsking på antimikrobiell resistens og nye 
antimikrobielle midler. 

● Arbeide for ein fleirårig stabil utvekslingsøkonomi. 
● Styrke samarbeidet med og Nmf sin posisjon i Den norske legeforening (Dnlf) 

gjennom Dnlf sin studentsatsing.  
● Jobbe for at Nmf sine mange ulike prosjekter får ein betre kommunikasjon med Nmf 

sentralt og ei bærekraftig finansiering.   
 

Frå student til lege 
● Arbeide for rettferdige ansettelsesprosessar og lønning av medisinstudentar. 

● Informere medisinstudentar om deira retter og plikter i arbeidslivet. 
● Arbeide for trygge arbeidsforhold for medisinstudentar og nyutdanna leger, herunder 

seksuell trakassering og skeive maktforhold. 
● Evaluere ansettelsesprosessen og utdanninga til LIS1.  
● Arbeide med rekruttering av legar til primærhelsetenesta og distrikt.  
● Gje tydelege attendemeldingar på RETHOS-prosjektet si utvikling av felles 

retningsliner for medisinutdanningane.  
● Vere ei tydeleg stemme i diskusjonen om nasjonal medisineksamen.  
● Vere ei tydeleg stemme i diskusjonen om alternative opptaksordninger.  
● Arbeide for å bedre kjønnsbalansen på medisinstudiet.  
● Utvikle samarbeidet med dei lokale studentdemokratia.  

● Arbeide for videreutvikling av tilbod om ledelsesutdanning for medisinstudenter.  
 

 

Nasjonal og global helse 
● Arbeide for å videreutvikle folkehelse i utvekslinga, og førebu utvekslingsprogram i 

folkehelse som skal gjennomførast i 2020. 
● Styrke det internasjonale arbeidet gjennom å utvikle samarbeidet med den 

internasjonale delen av Den norske legeforening.  
● Styrke kvalitet og aktivitet i politisk påvirkningsarbeid i folkehelse og global helse. 
● Utarbeide forslag til omstrukturering av global helse-komiteen til landsmøtet 2019. 
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Tillitsvalde og medlemar 
● Ivareta sine tillitsvalde sin psykososiale helse.   

● Arbeide for å utvikle vår interne og eksterne kommunikasjon.  
● Utforme ein årleg plan for rekruttering av medlemmer.  
● Gjennomføre rekrutteringsturné i utlandet.  

 


