Sakspapirer NS21-03
Microsoft Teams, 20. mars 2021

Innkalte
Nasjonalt styre: Maja Elisabeth Mikkelsen (MM), Xenia Cappelen (XC), Frida Sofie
Tyldum Lunøe (FL), Andreas Schønberg-Moe (AM), Aladdin Boukaddour (AB), Dagny
Førde Nymo (DN), Hanne Dahl Vonen (HV)

Forfall
Orienterte
Lokallagsledere 2020-2021: Henrik Lykke Joakimsen (HJ), Egil Brudvik (EB), Maren
Brodshaug (MB), Casper August Friele Faye (CF), Sina Nordby (SN)
Komitéledere 2021: Lene Dæhlin (LD), Ingrid Osland Lexow (IL), Evgenia Taranova
(ET), Marta Røttingen Enden (ME), Jonas Bull Haugsøen (JB), Knut Johannessen (KJ),
Uswa Awan (UA)
Nettredaktør: Nina Vu (NV)
Leder MedHum 2022: Amalie Fagerli Tegnander (AT)
Internasjonal assistent: Katja Barlinn Kjelstad (KK)
Æsculap-redaktør: Merete Lan Olsen (MO)
Sekretær: Anita Fagersand (AF)
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VEDLEGG
NS21-03 2.1 Perioderapporter
• Perioderapporter

3

SAK 1 FORMALIA
1.1

Godkjenning av møteinnkalling og saksdokumenter

Vedtatt: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes.

1.2

Valg av møteleder og referent

Vedtatt: Maja velges som møteleder, Dagny skriver referat, Xenia skriver handlingsplan.

1.3

Godkjenning av tidsplan

Gjennomgang av tidsplan og tidsskjema.
Vedtatt: Foreslått tidsplan godkjennes.
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SAK 2 ORIENTERINGER
2.1

Perioderapporter

Perioderapporter fra nasjonale tillitsvalgte og lokallagene er vedlagt i egen
dokumentmappe. Muntlig gjennomgang av opplevde utfordringer og frustrasjoner.

2.2

Handlingsplan

Muntlig gjennomgang av handlingsplanen fra forrige nasjonale styremøte.

2.3

PR

Saksbehandler: Aladdin
Vært uten pc i en mnd, så nesten kun fått drevet med SoMe. Nyhetsbrev står klar til å sendes ut, og
skal sendes ut 4 ganger i løpet av året. Kommer til å kjøre promo av nye fordeler/rabatter
fremover.

2.4

Fra lokallagene

Saksbehandler: Xenia, Hanne, Aladdin, Andreas, Dagny

2.5

Økonomi og medlemstall

Saksbehandler: Andreas
Blemme. Regning på 9000 euro fra faghelg 2019. Er betalt, og har funnet ut hva som har
skjedd. Budsjettmessig går det i null og vil ikke påvirke andre kostsenter.

2.6

IFMSA General Assembly March Meeting 2021

Saksbehandler: Frida
Online MM21 går mot slutten og Nmf har gjort en veldig god jobb med å representere
Nmf. Nmf har deltatt i:
• SCORE sessions and plenary: Knut Johannessen
• SCOPE sessions and plenary: Jonas Bull og Uswa Awan
• SCOPH sessions and plenary: Evgenia Taranova og Cecilie Klingenberg
• SCORP sessions and plenary: Marta Røttingen Enden og Esmeralda Perez
• SCOME sessions and plenary: Ingrid Osland Lexow
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•

Delegasjonsledelse Frida og Katja har deltatt i plenary, President sessions, CB
sessions og NMO management.

Videre orientering tas muntlig av Frida under møtet.
Marsmøte. 70 års jubileum for IFMSA. Vi har deltatt på 5 av 6 komiteer. 140
medlemsorganisasjoner sammen online<3.
Makedonia blir vert for marsmøte 2022. Utfordringer med visum og vertsland. Valg av nytt
executive board (styre for IFMSA, tilsvarer nasjonalt styre).
4 nye medlemsorganisasjoner; Nord-kypros, kirgistan, Afghanistan og Niger. Montenegro
mistet medlemsstatus. Flere land som har mistet midlertidig status til gjeld er nedbetalt.
Diskusjon om diskriminering i India. Diskusjon om mental helse i forbindelse med
onlineundervisning. Diskusjoner rundt nye abortregler i Polen, ingen vedtak men IFMSA
holder seg negativ til de nye reglene i Polen. Det kommer flere spesifikke politiske
endringer augustmøte evt.senere. Diskusjon om ulik fordeling av vaksiner. Diskusjon om
bedriften Amboss, og om IFMSA skal være samarbeidspartner som ble nedstemt.

2.7

Utveksling 2021/2022

Saksbehandler: Uswa
Klinisk innreisende studenter: Utvekslingskomiteen har bestemt å kansellere for alle
klinisk innreisende i 2021. Vi har valgt å heller ta imot utvekslingsstudenter i januar
2022 til Bergen, Trondheim og Tromsø.
Preklinisk innreisende (1 stk) er foreløpig ikke kansellert.
Klinisk utreisende studenter: Vi kansellerer ikke for utreisende studenter – vi følger
eventuelle kanselleringer fra landene våre utreisende skal til, og oppdaterer studentene
det gjelder.
Forskningsutveksling: Innreisende til forskningsutveksling er foreløpig ikke kansellert.
NORE følger eventuelle kanselleringer fra landene utreisende skal til, og oppdaterer
studentene det gjelder.
Kansellert alle klinisk innreisende for 2021. 9-12 reisende januar 2022 fordelt på alle
untatt Oslo. Ny vurdering i April.
Ikke kansellert forskningsutveksling, kun 2 aktuelle studenter.
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Utreisende studenter er ikke kansellert, men vi følger retningslinjer fra landet de reiser ut
til. I utgangspunktet bilaterale avtaler - har fått alternativer for å kansellere totalt,
unilateral eller bytte til januar. De fleste har valgt januar. Andre kontrakter har blitt
kansellert.
Spm fra lokallagene; kan utvekslingsansvarlige lokalt få andre oppgaver? Svarte til bergen
at det blir i hvert fall 1.student per lokallag, og at det derfor vil være litt å gjøre.
Utvekslingen i januar må også følges opp fra nåværende utvekslingsansvarlige.
Innreisekrav blir betalt av egen lomme for utreisende/innreisende student.

2.8

Innspillsmøte med KD og HOD

Saksbehandler: Xenia, Maja
Etter NRK-saken om endringer i klinisk undervisning og praksis sammen med NSF
Student, ble Nmf invitert til innspillsmøte i regi av Kunnskapsdepartementet og Helseog Omsorgsdepartementet. Her fikk vi mulighet til å fronte medlemmenes interesser og
kjempe for normalisering av studiehverdagen. Foreløpig er ingen konkrete tiltak
iverksatt på nasjonalt nivå for å forbedre utdanningssituasjonen vår, men
departementene følger opp saken. Legeforeningen, NSF Student og NSF var også
representert på møtet.
Representantene fra departementene oppfordret også til å ta kontakt angående andre
aktuelle saker som påvirker medisinstudentene.
Fremmet saken om konsekvenser for studenter ved å miste så mye undervisning og
praksis. Møte omhandlet først og fremst kartlegging av omfanget hos med.stud og
stpl.stud. Dame fra KD: “lav terskel for å kontakte om andre aktuelle saker”. Håper på
videre samarbeid. Litt utfordrende fordi det ikke var en tydelig strategi sammen med NSF,
og det ble tatt opp noen irrelevante punkter som KD hengte seg opp i. Maja og Xenia følger
opp saken videre, og vi vil ta KD på ordet om å initiere møte ved andre problemstillinger.

2.9

Mediedekning

Saksbehandler: Maja
Den siste tiden har flere tillitsvalgte vært veldig flinke til å engasjere seg ved å skrive
leserinnlegg og kronikker som har blitt publisert i flere store aviser. Nmf har dessuten
fremmet politikken sin på flere områder, både gjennom intervjuer og møter med
politikere. Det er bra at vi holder oppe et trykk for påvirkning – både eksternt i mediene
og internt mot Legeforeningen og politiske partier.
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Her kommer en oppdatering på hvilke saker vi har engasjert oss i, og en orientering om
hvordan vi skal legge opp vår strategi for best mulig påvirkning i tiden fremover.
-

Prioritere studenter for covid-vaksinering i Khrono
Reglering av medisinstudenter i VG. Grimstadrapporten. ANSA kommer med svar.
Maja og Andreas i Dagbladet ang. Vaksinering av studenter i Polen
Xenia og Maja har skrevet debattinnlegg i Universitas om rusreformen.
Maja har sendt inn kronikk sammen med legenes Klimaaksjon ++ om at helsesektor
må driftes på en mer klimavennlig måte.
Plan fremover: Fremme Grimstad-rapporten og regulering av antall medisinstudenter
etter legebehov opp mot de politiske partiene for Stortingsvalget 2021

SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER
3.1

Saksnavn

Saksbehandler: xx
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SAK 4 DISKUSJONSSAKER
4.1

Endring av vedtekter som berører MedHum

Saksbehandler: Amalie
Vi ønsker å ha en kort diskusjon på det innsendte endringsforslaget V6.2.2.1 til
landsmøtet. Forslaget er fremmet av Nmf Bergen og berører MedHum og vedtektene
som styrer valg av PR-ansvarlig, markedsansvarlig og økonomiansvarlig. Vi i MedHum
er ikke enig i dette endringsforslaget, men vil gjerne diskutere med NS eventuell
bakgrunn for dette forslaget og en evt. forbedring.
Momenter til diskusjon:
• Er det ønskelig at MedHum velger PR-ansvarlig, markedsansvarlig og
økonomiansvarlig på Nmf’s valgmøte?
Forslag til valgmåter:
1) Velges på TVK3
2) gammelt styre velge de nye resterende i medhumstyret
3) Nasjonalt styre vedtar innstilling til leder og nestleder i Medhum
4) Medhum kommer med en innstilling til neste landsmøte i samarbeid med NS.
Forslag 4 er hva Amalie tenker er den beste løsningen.

4.2

Opptaksprøver til medisinstudier i utlandet 2021

Saksbehandler: Xenia, Andreas
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Vårens opptaksprøver til medisinstudier i utlandet nærmer seg med stormskritt. Samtidig
ble det nettopp lekket lydopptak fra det medisinske universitetet i Gdansk hvor
professorene har blitt suspendert som følge av hendelsen. Samtidig rapporterer
medlemmene våre om tendenser til samme forskjellsbehandling ved andre studiesteder
i Utlandet.
I tillegg har coronapandemien ført til endringer i undervisning og praksis, som vi
vanskelig kan følge opp ved individuelle studiesteder i utlandet. Nmf har også vedtatt
politikk på at vi ønsker en opptrapping av studieplasser på medisin i Norge og regulering
av antall norske medisinstudenter i utlandet. Som fagforening har vi samtidig et ansvar
for å ivareta medlemmene vi har i utlandet nå, og sikre at de får utdanning av høy kvalitet
slik de har blitt forespeilet.
Momenter til diskusjon:
• Bør Nmf fraråde potensielle søkere fra å starte på medisinstudiet i utlandet?
• Hvordan kan vi ivareta dagens utenlandsstudenter med dagens situasjon, og
dersom vi velger å fraråde potensielle søkere å begynne på medisinstudiet i
utlandet?
Spm om det er utenfor vårt mandat å komme med anbefalinger om hvorvidt man skal
studere i utlandet. Bør jobbe for flere studieplasser i Norge. Forskjell på landene, omhandler
i stor grad Øst-Europa. Andreas er ikke redd for at vi kan være tydelige på å fraråde å studere
i Øst-Europa. Maja mener vi ikke er i en posisjon til å fraråde, men at vi kan gå ut med
informasjon og statistikk som omhandler erfaring ved studiestedende og LIS-1 plasser.
Erfaringer på nettside ved forskjellige studieplasser ev. artikkel eller anonymt forum, eventuelt
foredrag i tidspunkt før søknader. Andreas i dialog med Lånekassen for å finne ut hvor mange
som fullfører på normert tid. Spm rundt fullføring bør være med på neste medlemsundersøkelse.
Hvor viktig er det at Nmf skal bidra i dette? Mener mange bruker Nmf-sidene aktivt før man
søker medisin. Bør bruke lokallag aktivt med kontaktperson. Nina skal undersøke muligheten
for at vi kan komme opp før ANSA når man søker opp medisinstudier.

4.3

Framtidige faghelger i regi av Nmf

Saksbehandler: Xenia, Andreas
Nmf har nå arrangert to store faghelger for medisinstudenter i både inn- og utland. Den
første ble arrangert fysisk i Budapest i oktober 2019, og den andre ble arrangert
heldigitalt i februar 2021 som følge av coronapandemien. Selv om begge faghelgene har
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gitt god Nmf-oppslutning og høyt faglig og sosialt utbytte for deltakerne, sitter Nmf igjen
med flere ringvirkninger etter faghelgene.
Særlig har det vært problematisk med økonomiske utgifter og uoppgjorte gjøremål som
har blitt oppdaget lang tid etter arrangementene (senest i mars 2021 for faghelgen i
2019, hvor vi mottok en regning tilsvarende 90000 kr), og som påvirker Nmfbudsjettene for feil år slik at aktiviteten reflekteres uriktig. En del av årsaken til dette,
har vært at tillitsvalgte i faghelg-styrene har latt uløste arbeidsoppgaver bli stående
etter endt vervsperiode uten å informere øvrige tillitsvalgte eller arrangører. Når Nmf
sentralt er hovedsponsoren for arrangementene, og disse gjennomføres i foreningens
navn, er dette svært problematisk. Vi ønsker derfor en tydeligere ansvarsfordeling
mellom Nmf sentralt, Nmf Utland og framtidige faghelg-styrer, uten at Nmf sentralt tar
overstyring og fullt eierskap til arrangementet.
Momenter til diskusjon:
•

Hvilken rolle skal Nmf sentralt ha i planlegging, gjennomføring og evaluering
av framtidige faghelger?

•

Hvordan kan vi forhindre økonomisk baksmell fra faghelgene for framtidige
Nmf-budsjetter?

•

Bør det utformes retningslinjer som definerer sammensetning av et faghelgstyre, samt hvordan en større faghelg skal arrangeres?

•

Ønsker vi å videreføre formatet med en større faghelg i Utland? Evt. arrangere
en medlemskonferanse ved nye Legenes hus i Oslo i august -22, når de fleste
utenlandsstudenter fortsatt har sommerferie?

Vi må få bedre oversikt over hva pengene går til. Digitalt arrangement, likevel brukt alle
pengene budsjettert for et fysisk arrangement. Økonomiforvaltning må over til nasjonal
Generelt et godt prosjekt og et bra medlemstilbud. Bedre samarbeid mellom faghelgstyre og
Nasjonalt styre. En i nasjonalt styre som har ansvar. Adekvat opplæring på fagheltstyre. Sikre
erfaringsoverføring mellom FH-styre. Lage retningslinjer som definerer samarbeid. Xenia og
Andreas lager retningslinjer til neste NS-møte. Ønsker vi å beholde faghelg-modellen? Kan
det endres til en festival eller konferanse på legenes hus. Per nå er faghelgen et nmfutlandprosjekt.
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SAK 5 VEDTAKSSAKER
5.1

Retningslinjer for håndtering av personalsaker i Nmf

Saksbehandler: Thomas Stillingen, Nmf Trondheim
Bakgrunn:
Det er vanlig blant bedrifter og foreninger å ha egne retningslinjer for håndtering av
personalsaker. Per i dag har ikke Nmf dette. I stedet har landsmøtet i punkt 2.1.6 i
politisk måldokument fastslått at de tillitsvalgte skal få opplæring i håndteringen av
personalsaker. Punkt 2.1.6 lyder slik:
Norsk medisinstudentforening mener at det skal være tydeligere rollefordeling i
håndtering av personsaker som omhandler psykisk helse, diskriminering, trakassering,
vold, misbruk eller andre kritikkverdige forhold. Aktuelle tillitsvalgte skal få opplæring i
hvordan å håndtere slike saker. Denne opplæringen bør skje i forbindelse med TVK3 eller
lokalt, så tidlig som mulig i vervsperioden.
Det er flott at de tillitsvalgte skal få opplæring i håndtering av personalsaker, men for å
sikre at denne opplæringen er god og tilstrekkelig, bør Nmf ha konkrete retningslinjer å
peke på. Det er derfor på tide at Nmf får seg retningslinjer for håndtering av
personalsaker. Skulle det oppstå personalsaker i foreningen vil man da sikre en ryddig
prosess og håndteringen av saken. Disse retningslinjene bør ligge tilgjengelig for alle
tillitsvalgte, både nasjonalt og lokalt. Dette vil gjøre det mulig for alle tillitsvalgte å finne
tilbake til retningslinjene dersom man ikke husker hvordan slike saker skulle håndteres
eller dersom man ikke var til stede på opplæringa.
Dessuten er det veldig viktig at nasjonalt styre diskuterer og avgjør hvem som faktisk
har ansvaret for at opplæringen punkt 2.1.6 sier at tillitsvalgte skal ha, faktisk
gjennomføres. Slik punktets ordlyd er i dag åpner det opp for at det både er de nasjonalt
tillitsvalgte sitt ansvar, og de lokale tillitsvalgte. Med andre ord får man da ironisk nok
en uklar rollefordeling av ansvaret for opplæringen. Det er derfor ønskelig at nasjonalt
styre diskuterer og avgjør hvem sitt ansvar det er at denne opplæringen gjennomføres,
og når denne skal skje.
Nmf Trondheim sin delegasjon til landsmøtet har send inn 2 erstatningsforslag til dette
punktet. Ett som gir de nasjonale tillitsvalgte ansvaret for at denne opplæringen
gjennomføres, og at det skal gjennomføres på TVK3. Det andre erstatningsforslaget gir
de lokale tillitsvalgte ansvaret for at opplæringen gjennomføres, og sier at dette skal skje
så tidlig som mulig i vervsperioden. Avhengig av nasjonalt styre sin avklaring av disse to
problemstillingene, kan erstatningsforslagene endres eller strykes.
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Vedtak: «Nasjonalt styre forplikter seg til å snarlig utforme retningslinjer for håndtering
av personalsaker (definert i punkt 2.1.6 i politisk måldokument) som skal gjelde for hele
foreningen. Nasjonalt styre er også nødt til å klargjøre hvem sitt ansvar det er å gi de
tillitsvalgte tilstrekkelig opplæring i retningslinjene og hvordan man håndterer
personalsaker.»
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SAK 6 EVENTUELTSAKER
Nmfs innspill til sivilsamfunnets bidrag til Voluntary National
Review port til FNs High Level Political Forum juli 2021
6.1

Saksbehandler: Evgenia
1) Har Nmf konkrete punktvise innspill på følgende punkt i følgende bærekraftsmål?:
o Norway has suceeded in
o Norway´s challenge is
o Norway must
·
SDG 3: God helse og livskvalitet
·
SDG 10: Reduserte ulikheter
·
SDG 13: Klima
·
SDG 16: Fred, rettferdighet og velfungerende insitusjoner
I tillegg skal trendutviklingen for hvert mål vurderast etter kriteriene: «Positive»,
«Stagnant» eller «Negative».
Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert ForUM til å koordinere
sivilsamfunnet sine vurderingar av utviklinga i Norge sitt arbeidet med berekraftsmåla til
Voluntary National Reviev (VNR, En rapport på Norges fremgang på bærekraftsmålene),
som skal bli lagt fram på HLPF i juli 2021. Jeg deltar i abreidsgruppene for SDG 3, 10, 13
og 16, og for best representasjon av Nmf er jeg interessert i å høre om dere har innspill til
dette. Fristene er veldig korte, og helst innen utganen av neste uke (egt. 23.mars)

6.2

Styrekultur i Nmf

Saksbehandler: Maja, Xenia
Orientering om rollefordeling, ansvar og verdien av å stå sammen som et samlet styre.
Viktig å være bevisst på rollen sin NS og at man er demokratisk valgt<3 Viktig å være et
godt talerør mellom NS og lokallag <3 Vedtakene som blir gjort i NS må man stille seg bak.
Ingen drama i NS<3. Hjelpe andre verv enn sine egne<3 Bare ta kontakt med Xenia og
Maja når som helst<3

6.3

Webinar med NoPSA

Saksbehandler: Maja
Jeg har fått en henvendelse fra den nyvalgte presidenten i Norwegian Pharmaceutical
Students’ association (NoPSA) om å få til et godt samarbeid på tvers av profesjoner og
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foreninger. De spurte om vi kunne tenke oss å få til et felles webinar sammen med dem,
noe jeg tror hadde vært veldig spennende.
Momenter til diskusjon
- Hvilke tema er relevante å samarbeide med farmasi-studentene om i et slikt
webinar?
- Har dere noen forslag til relevante foredragsholdere?
Positive til samarbeid.
vaksineskepsis

6.4

Webinar

om

legemiddelhåndtering,

antibiotikaforskrivning,

Lønn og honorar i andre studentorganisasjoner

Saksbehandler: Hanne
Hanne orienterer.
Hanne har sendt ut epost blant ulike studentforeninger. Mange svarte ikke, NSF svarte at de
har møtehonorering. Både leder og nestleder tjener mye. Nsf student er både leder og nestleder
frikjøpt.
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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?

7.3

Planlegging av neste møte

Sted:
Tid: 16.-18.april
Viktige ting for møtet:

7.4

Evaluering av møtet
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