Referat NS17-12
Soria Moria, 16. desember

Innkalte
Nasjonalt styre: Eivind A Valestrand (EV), Øystein Ohr (ØO), Øyvind Rustan (ØR), Silje
Malene Korsvold (SK), Anna Kiperberg Werenskjold (AW), Åsne Svatun (ÅS), Frida
Kristine Eriksen (FE).
Nasjonalt styre 2018: Maja Solbakken (MS), Inger Heimdal (IH), Rannei Hosar (RH),
Nabila Ali (NA), Xenia Cappelen (XC), Kristine Grini Jacobsen (KJ), Katja Eliassen (KE)

Forfall

Øystein Ohr (ØO), Åsne Svatun (ÅS), Anna Werenskjold (AW)

Orienterte
Lokallagsledere: Cathrine Rath Pedersen (CP), Pia Norheim (PN), Kristina Albertsen
(KA), Cecilie Wang Løkken (CL), Mikal Thomas Dworak (MD).
Komitéledere 2017: Vivian Shubira Amundsen (VA), Inger Heimdal Stenseng (IS), Nina
Andrea Bergren (NB), Miriam Christ (MC), Åshild Ash Nordbotten (ÅN), Trine Lie
Morken (TL), Katja Eliassen (KE)
Komiteledere 2018: Hanna Strømholt Bremnes (HB), Håvard Ulsaker (HU), Nina
Andrea Berggren (NB), Hannah Granerud (HG), Åshild Nordbotten (ÅN), Benedicte
Opshaug (BO), Christel Kristiansen (CK)
Nettredaktør: Peder Christian Juell (PJ)
Nettredaktør 2018: Mari Virak (MV)
Leder MedHum-2018: Emma Lengle (EL)
Æsculap-redaktør: Tuva Stranger (TS), Synne Lofstad (SL)
Sekretær: Anita Fagersand (AF)
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VEDLEGG
SAKSKART
SAK 1 FORMALIA
1.1
GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER

Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes.

1.2

VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Vedtak: EV velges som møteleder, FE skriver referat, ØR skriver handlingsplan.
1.3

GODKJENNING AV TIDSPLAN

Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes
SAK 2 ORIENTERINGER
2.1
PERIODERAPPORTER

Muntlig gjennomgang av hva som har skjedd siden sist.
2.2

HANDLINGSPLAN FRA FORRIGE MØTE

Handlingsplan gjennomgås og oppdateres
2.3

FRA SENTRALSTYRET

EV orienterer muntlig.
2.4

FRA LOKALLAGENE

Det orienteres om hva som skjer i lokallagene
2.5
2.6
2.7
2.8
(TPS)

STATUS GLOBAL HEALTH STUDENTS OF NORWAY
STATSBUDSJETTET 2018
PRIMÆRHELSETJENESTEN OG UTENLANDSSTUDENTENE
BREV TIL RETHOS –PROSJEKTET OM TVERPROFESJONELL SAMARBEIDSLÆRING

SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER
SAK 4 DISKUSJONSSAKER
4.1
BUDSJETT 2018
4.2
LEGEOPPROPET
SAK 5 VEDTAKSSAKER
5.1
HØRINGSSVAR: HVA ER DE VIKTIGSTE ETISKE UTFORDRINGENE I DERES FAG?

Vedtak: Nasjonalt styre sender innspill til Rådet for legeetikk i tråd med diskusjonen
på møtet. EV ferdigstiller høringssvaret som ØR godkjenner før innsending.
5.2

STRATEGI NMF2021: INNSTILLING OG INDIKATOR

Vedtak: Nasjonalt styre takker arbeidsgruppen for arbeidet med å utforme et
forslag til strategi.
Nasjonalt styre innstiller strategi til Landsmøtet for 2018-2021 i tråd med
fremlagtforslag, justert ut fra diskusjonene i møtet. Langsiktige mål innstilles på
møtet i januar.
For utforming av indikatorer nedsettes det en gruppe som har frist for å levere et
forslag til Nasjonalt styre innen 19. januar. Gruppen består av:

5.3

Øyvind Rustan (leder)
Helene Kolstad Skovdahl
Øystein Ohr
Kristine Grini Jacobsen
Xenia Cappelen
REISEKOSTNADER VED NASJONALE ARRANGEMENT

Vedtak: ”Nasjonalt styre vedtar retningslinjen med de endringer som kommer frem
under møte.”
SAK 6 EVENTUELT
SAK 7 AVSLUTNING
7.1
OPPSUMMERING AV HANDLINGSPLAN
7.2
HVA SKAL KOMMUNISERES FRA DAGENS MØTE?
7.3
PLANLEGGING AV NESTE MØTE
7.4
EVALUERING AV MØTET

SAK 1 FORMALIA
1.1

Godkjenning av møteinnkalling og saksdokumenter

Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes.

1.2

Valg av møteleder og referent

Vedtak: EV velges som møteleder, FE skriver referat, ØR skriver handlingsplan.

1.3

Godkjenning av tidsplan

Gjennomgang av tidsplan.
Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes.

SAK 2 ORIENTERINGER
2.1

Perioderapporter

Perioderapporter fra nasjonale tillitsvalgte og lokallagene er vedlagt i eget dokument.
Muntlig gjennomgang av opplevde utfordringer og frustrasjoner.
Muntlig gjennomgang av hva som har skjedd siden sist.

2.2

Handlingsplan fra forrige møte

Gjennomgang av handlingsplanen fra sist styremøte, og eventuell overføring av uløste
oppgaver.
Handlingsplan gjennomgås og oppdateres

2.3

Fra Sentralstyret

Saksbehandler: EV
Det vil på møtet orienteres muntlig om aktuelle saker fra Sentralstyret som har vært, og
som vil komme.
EV orienterer muntlig.

2.4

Fra lokallagene

Saksbehandler: EV
Nasjonale styrerepresentanter gir informasjon om saker lokallagene jobber med som
kan være viktig for Nasjonalt styre å vite om.
Det orienteres om hva som skjer i lokallagene

2.5

Status Global Health Students of Norway

Saksbehandler: MC
Det informeres muntlig om status i opprettelsen av nettverket.

2.6

Statsbudsjettet 2018

Saksbehandler: EV
Det vil på møtet orienteres om status for arbeidet med å påvirke statsbudsjettet.

2.7

Primærhelsetjenesten og utenlandsstudentene

Saksbehandler: FE, MD
På årets GUK og i etterkant av den helgen har Nmf Utland diskutert hva man kan gjøre
for å forberede utenlandsstudentene til å jobbe i primærhelsetjenesten. Det kom tydelig
fram på GUK at primærhelsetjenesten må styrkes, men samtidig klarer ikke Norge å
utdanne sitt eget helsepersonell. Debattene på GUK konkluderte med at Norge må være
ansvarlig for å utdanne sitt eget helsepersonell, altså flere studieplasser i Norge og LIS1
stillinger. Dessverre virket det ikke som politikerne og de norske universitetene egentlig
er interessert å snakke om hvordan vi kan håndtere problemet her og nå. Det syns Nmf
Utland er synd. Halvparten av norske medisinstudenter tar sin utdanning i utlandet, og
betaler regningen selv. Utenlandsstudentene får ingen hjelp med å skaffe seg
praksisplasser eller jobber i Norge. Allikevel er Norge avhengig av utenlandsstudentene.
Utenlandsstudentene er en viktig ressurs, også for primærhelsetjenesten.
Det er medlemmer i Nmf Utland som kan tenke seg å jobbe i primærhelsetjenesten, men
tydeligvis er veien dit litt humpete. Derfor har Nmf Utland et ønske om å utarbeide et
nettbasert kurs tilgjengelig for alle medlemmer som har fått studentlisens. Målet med
kurset er en innføring i allmennmedisin, fastlegeordningen og lovverket rundt. Det er
også naturlig å koble inn psykiatri.
Det er så smått satt i gang et samarbeid med deler av Legeforeningen i denne saken.
Mikal og Frida har vært i kontakt med Tom Ole Øren (Allmennlegeforeningen) og Petter
Brelin (Norsk forening for allmennmedisin), og har luftet tankene om å ha et møte etter
jul for videre arbeid rundt et digitalt kurs.
På Nasjonalt styremøte vil FE orientere mer om saken og veien videre.

2.8 Brev til RETHOS-prosjektet om tverrprofesjonell
samarbeidslæring (TPS)
Saksbehandler: IH
I forbindelse med grunnutdanningskonferansen (GUK) 2017 utformet ”TPS-kollokvien”,
opprettet under GUK 2016, et brev med konkrete forslag til læringsutbyttebeskrivelser i
TPS for alle aktuelle helse- og sosialutdanninger.
Brevet ble sendt til RETHOS-prosjektets sekretariat 20. november, og vi har fått
bekreftelse på at det er mottatt. Brevet er vedlagt.
Saksbehandler har vurdert at brevet står seg fint alene, og at det derfor ikke er
nødvendig at Nmf sender et eget brev om dette per nå. I en fremtidig høringsprosess vil
dette være et tema som Nmf vil være ekstra oppmerksom på.

SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER

SAK 4 DISKUSJONSSAKER
4.1

Budsjett 2018

Saksbehandler: IH, KJ
Djevelens advokat: FE
Målet med saken er å gi noen indikasjoner til KJ og IH før det arbeides med
budsjettutforming, revidert budsjett 2018 og budsjett for 2019.
Det er derfor ønskelig at vi møtet har en overordnet budsjettdiskusjon. Altså må vi
diskutere hva vi mener er riktig bruk av midlene til foreningen, og om det er noen ting vi
mener bør prioriteres eller nedprioriteres i utforming av budsjettforslag.
Oppsummering etter diskusjon i smågrupper
Gruppe 1:
- ramme for mye støtte hver post skal få som må fordeles
- søke ekstern støtte, samt få hjelp til hvordan dette skal gjøres
- det vises i lokallagene at det er et stort engasjement for global helse, selv om det ikke
kommer så tydelig frem i medlemsundersøkelsen
Gruppe 2:
- ekstern støtte er viktig
- Æsculap: hente inntekter fra annonser kan være en mulighet
- usikker post
Gruppe 3:
- vanskelig å kutte i budsjett
- mulig å kutte i prosjektene, hjelpe de med å hente støtte eksternt, bli mer bærekraftig.
Mer støtte til komiteene (viktig å definere hva midlene skal gå til, eks en
arbeidslivskonferanse).
Gruppe 4:
- Klar plan for hvorfor man kutter i støtte
- Det må være en inkluderende prosess når man diskutere budsjett
- Hvis støtte til komiteene økes, fører ikke det nødvendigvis til økt aktivitet
Studentene er et satsningsområde i Legeforeningen, og vi kan innhente intern støtte
derifra. Må være litt kritisk til ekstern støtte.

4.2

Legeoppropet

Saksbehandler: EV, IH
Djevelens advokat: SK

På Facebook har det blitt laget en gruppe for kvinnelige leger som har over 11 000
medlemmer. I gruppen har det blitt delt historier av unge, kvinner som har opplevd
ulike former for seksuell trakassering eller overgrep i helsevesenet. Mange har opplevd
dette som medisinstudenter. Det er laget et opprop som mange kvinnelige leger har
signert.
Media har blitt kontaktet om Legeoppropet, og det er forventet flere saker på dette som
trolig vil være publisert før styremøtet.
Legeforeningen tar dette alvorlig og klargjør hvordan de best kan jobbe videre med
saken.
På møtet vil det
• orienteres om hva Legeforeningen planlegger i saken
• diskuteres hvordan Nmf skal arbeide videre med saken
Diskusjon
- Fra legeforeningen:
o Det kommer en undersøkelse ut til alle medlemmer av Legeforeningen for å
innhente realistiske tall om trakassering.
§ Det bør skilles mellom utland og innelandsstudenter
§ Det bør poengteres hvor man er i studieløpet
o opplæring av tillitsvalgte for å håndtere slike saker
-

Viktig å inkludere studentene, også utenlandsstudentene
Utenlandsstudentene kan også kontakte JA-avdelingen, på lik linje med
innenlandsstudentene hvis en har opplevd noe form for trakassering.
mulighet for å kontakte leder i Nmf og tillitsvalgte
o Viktig med oppfølging av tillitsvalgte som kanskje må håndtere slike saker
Lokallagene bør få informasjon om hvordan man skal håndtere saker om
trakassering.
Leder i grunnutdanningskomiteen bør kontakte Medisinsk fagutvalg/ MFU, hvor
lokal grunnutdanningsansvarlig samarbeider med lokale MFU representanter.
”si i fra” knapp på Nmf-arrangementer, trakassering kan skje overalt, også innad i
foreningen.
Skikkethetsvurdering av forelesere?

SAK 5 VEDTAKSSAKER
5.1

Høringssvar: Hva er de viktigste etiske utfordringene i deres fag?

Saksbehandler: EV
Rådet for legeetikk har bedt om at vi kartlegger de viktigste utfordringene innen vårt
fag. Saken ble først behandlet på NS17-11. Ut fra diskusjonene på møtet da, er det
utformet et forslag til høringssvar. Det ligger vedlagt.
Momenter til diskusjon:
- Er det andre tema som burde løftes opp?
Vedtak: Nasjonalt styre sender innspill til Rådet for legeetikk i tråd med diskusjonen på
møtet. EV ferdigstiller høringssvaret som ØR godkjenner før innsending.

5.2

Strategi Nmf2021: Innstilling og indikatorer

Saksbehandler: EV
Arbeidsgruppen for utforming av strategi har etter høringsrunden gjennomgått
høringssvarene og diskutert utforming av strategi. Hvordan høringssvarene har blitt tatt
stilling til kan leses i vedlegget, som redegjør for innspillene og hvordan de er vurdert.
Forslaget fra arbeidsgruppen som har arbeidet med strategien kan dere lese her.
Indikatorer må utformes for å kunne vurdere i hvilken grad Nmf oppnår målene som
strategien setter. Det er utformet noen forslag og spesifikasjoner for dette som kan leses
her, men dette må bearbeides videre etter vedtak i Nasjonalt styre om hva som innstilles
som strategi.
Arbeidsgruppen foreslår at både redegjørelsen for hvordan høringssvarene er behandlet
og indikatorene (når ferdigstilt), sendes med sakspapirene til Landsmøtet.
Momenter til diskusjon:
- Er Nasjonalt styre komfortabel med å innstille dette som strategi til Landsmøtet?
- Under Langsiktige mål har gruppen foreslått flere ulike tema for Nasjonalt styre. Her
må styret vurdere hva en ønsker å foreslå for Landsmøtet. Ønsker en å foreslå et
tema for arbeidsliv, grunnutdanning og global helse, eller ønskes det å foreslå flere
tema slik at Landsstyret kan velge mellom dem?
- Bør det foreslås et maksimalt antall langsiktige mål, for eksempel tre?
Vedtak: Nasjonalt styre takker arbeidsgruppen for arbeidet med å utforme et forslag til
strategi.
Nasjonalt styre innstiller strategi til Landsmøtet for 2018-2021 i tråd med fremlagt
forslag, justert ut fra diskusjonene i møtet. Langsiktige mål innstilles på møtet i januar.

For utforming av indikatorer nedsettes det en gruppe som har frist for å levere et forslag til
Nasjonalt styre innen 19. januar. Gruppen består av:
- Øyvind Rustan (leder)
- Helene Kolstad Skovdahl
- Øystein Ohr
- Kristine Grini Jacobsen
- Xenia Cappelen

5.3

Reisekostnader ved nasjonale arrangement

Saksbehandler: SK, ØO
Momenter fra diskusjon NS17-10
- Må vurderes ut i fra årsaken til at billetten blir dyr
- Arrangør av den nasjonale samlingen har mandat til å vurdere grunnen og om det er
innenfor retningslinjene
- Et konkret refusjonstak +/- Det skal være mulig å være på utveksling og lignende og være tillitsvalgt/delegat,
tilstrebe at de deltar, ikke kalle inn vara fordi det er billigere
- Hvis det er selvforskyldt må personen selv dekke det som går over den ”egentlige”
prisen.
Ut i fra diskusjonen har SK laget et utkast til en retningslinje for reisekostnader slik at
det skal være lettere for de som arrangerer nasjonale samlinger å ta avgjørelser her og
at alle blir behandlet innenfor de samme rammene.
-

Under 26, glemt å bestille, selvforskyldt?
Reiseforsikring dekker ikke alt
Viktig å informere lokallagsstyrene om hvordan man

Vedlegg 1: Retningslinje – Reisekostnader ved nasjonale arrangement.
Vedtak: ”Nasjonalt styre vedtar retningslinjen med de endringer som kommer frem under
møte.”

SAK 6 EVENTUELTSAKER

SAK 7 AVSLUTNING
7.1

Oppsummering handlingsplan

Med tydelig prioritering og nedprioritering av oppgaver. Samtidig muntlig gjennomgang
av hvordan tiden frem til neste møte ser ut for de ulike tillitsvalgte.

7.2

Hva skal kommuniseres fra dagens møte?

Til tillitsvalgte: Legeoppropet. Strategi.
Til medlemmer:
Til media:
Andre:

7.3

Planlegging av neste møte

Nasjonalt styre 2018 skal planlegge.
Sted:
Tid:
Viktige ting for helgen:

7.4
-

Evaluering av møtet
Interessante saker til diskusjon
Bra møte med god tid til diskusjoner

