
 

 

Årsmelding 2016 

for Norsk medisinstudentforening 

 

Innhold 

 

Innledning ved leder 

Nasjonalt styre 

Nasjonale tillitsvalgte 

Landsstyremøter 

Landsmøtet 

Valgmøtet 

Arbeidsprogram 

Arbeidsliv 

Grunnutdanning 

Internasjonalt 

Medlemsutvikling 

Prosjekter 

Media 

 

 

  



Innledning ved leder 

Kjære alle sammen, 

 

Formålet med årsmeldingen er å gi et innblikk i arbeidet som er gjort på et nasjonalt 

plan i Nmf. Med utgangspunkt i arbeidsprogrammet vil utviklingen i foreningen belyses 

ved å fremheve noen utvalgte aktiviteter i 2016. Årsmeldingen er på ingen måte 

utfyllende for arbeidet som er gjort. 

 

2016 har vært et begivenhetsrikt år på mange måter. Etter flere år med budsjetterte 

underskudd, førte en overgang til en mer bærekraftig økonomi til betydelig kutt på 

Landsmøtet i Tromsø. Hele foreningen ble utfordret til å tenke mer økonomisk i vår drift, 

noe som har vært utfordrende, men som vi har taklet på en god måte. Dette arbeidet 

har lagt grunnlag for en mer stabil økonomi som gjør at vi fremdeles kan være involvert 

i mange områder, samtidig som vi har klart å satse på nye områder.  

 

I september ble kurskonseptet Training New Trainers (TNT) for første gang arrangert i 

Norge, med inspirasjon fra IFMSA. Formålet er å heve kompetansen til våre tillitsvalgte 

slik at vi kan tilby bedre kurs, prosjekter og lignende. Internasjonalt har vi også hatt en 

tydelig stemme i IFMSA og bidratt til utformingen av politikk innen global helse. 

Samarbeidet med de andre nordiske landene har også blitt styrket, ved at vi for første 

gang har arrangert pre-klinisk utveksling. 

 

Det har lenge vært ønske om å få en plattform med informasjon om de ulike 

turnusstedene, slik at det er mulig for våre medlemmer å finne troverdig informasjon om 

hva som venter. I 2016 ble midler bevilget til dette formålet og i samarbeid med Ylf har 

rammeverket rundt en slik plattform begynt å ta form. I høst gikk også legeforeningen 

ut i streik etter brudd i meklingen med Spekter. Dette preget selvfølgelig også Nmf, og 

skapte et enormt engasjement blant våre medlemmer, gjennom flere mediesaker og en 

streikevideo med fokus på de dårlige arbeidsvilkårene. Kjempemorsomt å se 

mobiliseringen og engasjementet for en så viktig sak for fremtidens helsevesen!  

 

Med alt det spennende som ble påbegynt i 2016, gleder vi oss til fortsettelsen i 2017. 

 

Øyvind Rustan 

Fungerende leder desember 2016 

 

Nasjonalt styre 

 

Sammensetning 

Nasjonalt styre har i 2016 bestått av følgende personer: 

Leder: 

Rasmus Bakken (Bergen) 

 

Nestleder: 

Øyvind Rustan (Oslo) 

 



Internasjonalt ansvarlig: 

Helene Kolstad Skovdahl (Trondheim) 

 

Styremedlemmer: 

Kristina Albertsen (Trondheim) - Økonomiansvarlig 

Laksha Ranshon(Tromsø) - Fagansvarlig  

Ingrid Dyvik (Utland) - PR-ansvarlig 

Silje Malene Korsvold (Bergen) - Medlems- og tillitsvalgtansvarlig 

Nasjonale tillitsvalgte 

De øvrige nasjonale tillitsvalgte har i 2016 vært følgende personer: 

 

Arbeidslivsansvarlig: 

Ida Tylleskär (Trondheim) 

 

Utdanningsansvarlig: 

Torfinn Støve Madssen (Trondheim) 

 

Klinisk utvekslingsansvarlig (inn): 

Torunn Hjøllo (Bergen) 

 

Klinisk utvekslingsansvarlig (ut): 

Tonje Reitan Forbregd (Bergen) 

 

Forskningsutvekslingsansvarlig: 

Katherine Wang (Oslo) 

 

Global helseansvarlig: 

Miriam Christ (Trondheim) 

 

Prosjektansvarlig: 

Thea Gustavsen (Utland) 

 

Redaktør Æsculap: 

Ane Drougge Vassbotn (Oslo) 

Andreas Wahl Blomkvist (Utland) 

 

Nettredaktør: 

Haakon Aalbech (Utland) 

 

Leder for MedHum2016: 

Marlene Løw (Bergen) 

 

 



Landsstyremøter 

Landsmøtet 

Hotell Scandic Tromsø, Tromsø, 8.-10. april 2016. 

Valgmøtet 

Soria Moria Hotell, Oslo, 14.-16. oktober 2016. 

Arbeidsprogram 

Arbeidsliv 

Innenfor arbeidsliv har Norsk medisinstudentforening i 2016 jobbet for å få på plass en 

internettside hvor man kan finne informasjon om ulike sykehus, og kvaliteten 

turnustjenesten de tilbyr. Arbeidet med siden går stadig fremover, selv om progresjonen 

har vært langsommere enn vi håpet på da vi satte i gang prosjektet. Et annet tema vi 

har jobbet med er omleggingen av spesialiststrukturen for leger, med fokus på 

omleggingen fra dagens turnusordning til fremtidens lege i spesialisering del 1(Lis1). Vi 

har blant annet diskutert innholdet i den nye ordningen med helsedirektoratet og skrevet 

høringssvar til de foreslåtte læringsmålene.  

 

Både vårens og høstens store tema var forhandlingene, som ganske fort strandet, og 

ledet til Norges lengste sykehusstreik som varte i 5 uker. Studentene holdt egne 

streikestand, og mange studenter stilte opp på ulike streikemarkeringer. Våre tillitsvalgte 

hadde flere innlegg på trykk i alt fra Dagbladet til ulike studentaviser. Norsk 

medisinstudentforening bidro også i flere oppslag som omhandlet streiken både under, 

og etter den var over. Tillitsvalgte opprettet og drev egne facebook-grupper for å støtte 

akademikerne. Nmf gjennomførte også en solid PR-kampanje “legedrømmen fjern, uten 

kollektivt vern”, for å tydelig markere sin støtte til legeforeningen, og vår film 

#kollektivtvern ble hyppig sett og delt på Facebook. Utfallet fra lønnsnemnden er fortsatt 

ikke klart når dette skrives, men legeforeningen har gjort seg tydelig hørt i samfunnet, 

og studentenes støtte og engasjement i hovedforeningens budskap var viktig.  

 

En annen sak som krevde mye tid var uroen kring autorisasjonen til norske 

medisinstudenter i Polen. Vi jobbet mye med både informasjon til nåværende 

medisinstudenter i Polen og potensielle søkere om situasjonen, samt politisk 

påvirkningsarbeid for å få på plass en løsning. I slutten av september 2016 ble det 

annonsert at en politisk løsning på autorisasjonsproblemet var på plass.  

 

På tampen av året gjennomførte også komiteen en undersøkelse om 

ansettelsesprosessene i turnus. Utover dette har lokallagene avholdt informasjonsmøter 

om turnussøking og om overgang fra turnus til Lis1. Det er også blitt avholdt flere 

jobbsøkerkurs i de ulike studiebyene.  

Grunnutdanning 

Grunnutdanningsarbeidet til Nmf for 2016 har i hovedsak dreid seg om fire områder: 1) 

praksiskvalitet, 2) hospiteringsforhold for utlandsstudenter, 3) tverrprofesjonell 

https://www.youtube.com/watch?v=J1bzq-npzck&t=4s


samarbeidslæring i helsefaglig utdanning, og 4) nasjonale prøver og læringsmål for 

legeutdanningen. 

 

Praksiskvalitet 

I mai lagde Nmf i samarbeid med Norsk sykepleierforbund Student en mediesak i Dagens 

Medisin der vi rettet oppmerksomhet mot utdanningskvaliteten i praksisinstitusjonene for de 

helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene. Det ble særlig rettet oppmerksomhet mot 

utfordringene ved dagens finansieringssystem for praksisplasser og veiledningskompetanse 

hos institusjonene. Dette ble gjentatt i flere ulike høringssvar til både Legeforeningen og 

myndighetene. I februar møttes Nmf, NSF Student og Helse- og omsorgsdepartementet for 

å diskutere disse utfordringene. Budskapet til Nmf og NSF Student har bred støtte i UHR-

sektoren, men har så langt ikke fått gjennsomslag hos myndighetene. 

 

Hospiteringsforhold for utlandsstudenter 

Det har i 2016 blitt gjennomført en undersøkelse blant utlandsstudenter for å kartlegge deres 

hospiteringsbehov, med tanke på både mengde og innhold. Denne informasjonen skal 

brukes som utgangspunkt til medieinnlegg og i kontakt med de ulike helseforetakene, for å 

øke tilgangen på hospiteringsplasser og samtidig sikre at dette ikke går på bekostning av 

innlandsstudenters sykehuspraksis. Dette arbeidet fortsetter i 2017. 

 

Tverrprofesjonell samarbeidslæring 

Grunnutdanningskonferansen 2016 handlet om hvordan vi kan forbedre helsefagstudenters 

undervisning i tverrprofesjonell samarbeid. Vi inviterte sentrale undervisere fra samtlige 

medisinske fakultet, samt representanter fra Legeforeningen, kommunene og 

helseforetakene. Et sentralt budskap var at for at denne undervisningen skal bli vellykket, 

må den ta høyde for både relevansen for fremtidig yrkesliv og at undervisningen må være 

økonomisk bærekraftig å opprettholde over tid. For å oppnå dette, anbefalte konferansen å 

integrere TPS i eksisterende klinisk undervisning i samarbeid med praksisinstitusjonene, 

heller enn å innføre nye, logistisk krevende undervisningsopplegg på toppen av den 

eksisterende utdanningen. Representantene fra de ulike fakultetene har nå sammen med 

Nmf etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide for å forbedre denne undervisningen i 

Norge.  

 

Nasjonale prøver og læringsmål 

I 2017 gjennomføres første pilot for nasjonale prøver. Den blir nettbasert, og får status som 

obligatorisk arbeidskrav. Meningen bak prøven er å forbedre studiekvaliteten ved de fire 

medisinske fakultetene. Innføringen av nasjonale prøver har så langt skjedd i tråd med Nmfs 

meninger, og vi mener Nmf i denne prosessen har blitt hørt. Det har også blitt utarbeidet er 

forslag til læringsmål innen både praktiske prosedyrer og kliniske ferdigheter, som skal 

implementeres ved alle de fire utdanningene. Dette er også i tråd med Nmfs politikk, som 

anbefaler at det utarbeides spesifikke læringsmål innenfor de ulike fagene. Overordnede 

nasjonale læringsmål har ennå ikke blitt laget, og prosessen for dette er ennå ikke klargjort. 

Internasjonalt 

Nmfs internasjonale arbeid innebærer i hovedsak deltakelse i IFMSA (the International 

Federation of Medical Students’ Association). Her er deltakelse på IFMSAs møter med 

delegasjoner av norske medisinstudenter hovedarbeidet. I 2016 deltok Nmf på fire møter 



i IFMSA; generalforsamling i Malta i mars og i Mexico i august, Europeisk regionalt møte 

(EuRegMe) i Hellas, og det nordiske møtet FINO i Finland. I tillegg ble det i august 

arrangert Training New Trainers i Nmf, et kurs hentet fra IFMSA som utdanner trainere 

(profesjonelle kursholdere).  

Utveksling 

I utvekslingskomiteen har man jobbet med både kontinuitetsarbeid samt forbedrende arbeid. 

Vi har utviklet en Pre-Departure Training manual, Upon Arrival Training manual, 

utvekslingshåndbok og skrevet en langtidsstrategi for utvekslingskomiteen. Vi har oppdatert 

alle tekster på nettsidene våre og forbedret søknadsprosessen. Arbeid med større 

synliggjøring for medlemmene har også vært i fokus. 

Vi sendte 25 studenter på klinisk utveksling og mottok 27 studenter i Norge på klinisk 

utveksling. Det ble for første gang arrangert pre-klinisk utveksling, der vi sendte og mottok 

en student fra Danmark og en fra Finland. På forskningsutveksling sendte vi 16 norske 

medisinstudenter og mottok 15 internasjonale studenter. På augustmøte ble det skrevet 34 

kliniske kontrakter, hvor 25 var bilaterale. Dette var 4 mindre enn i 2015. Det ble også 

skrevet 17 forskningskontrakter, hvor 14 var bilaterale. Dette var 2 færre bilaterale enn i 

2015. 

 

Medlemsutvikling 

Lokallagenes gode arbeid med rekruttering må berømmes. Det arbeidet har gitt Nmf en 

positiv medlemsutvikling gjennom 2016. Lokallagenes gode rekrutteringsarbeid medfører 

at alle har en økning i både medlemstall og -andel. Dette medfører større inntekter til 

foreningen, og muliggjør slik mer aktivitet. Det er viktig at dette gode arbeidet fortsetter 

da det gir foreningen handlingsrom og muliggjør nye satsninger.  

 

Medlemstall per 31. desember - total/under 26 år (prosentvis andel studiested) 

 

  2014   2015   2016 

Bergen  844 / 561 (78%) 773 / 519 (72%) 841/546 (86%) 

Oslo  900 / 507 (72%) 930 / 509 (73%) 963/543 (74%) 

Tromsø  449 / 297 (73%) 496 / 332 (81%) 534/350 (87%) 

Trondheim 581 / 419 (71%) 578 / 410 (70%) 587/410 (72%) 

Utland  1299 / 875 (41%) 1416 / 956 (44%) 1496/953 (45%) 

Totalt  4073 / 2659 (59%) 4193 / 2726 (59%) 4421/2802 (63%) 

 

Prosjekter 

Nmf støtter ulike prosjekter som jobber innen blant annet informasjon og 

kampanjearbeid, kursing og utveksling. I 2016 ga Nmf midler til Akuttmedisinsk gruppe, 

Akuttmedisinsk seminar, Folkehelse uka, Helsehjelp for alle, Kenyaprosjektet, 

Klima=Helse, MedHum, MobileMeds, NorPal SAWA og UAEM.  

For å bidra til en bærekraftig drift av prosjektene arrangeres det hvert år en prosjekt 

helg. I år fikk vi besøk av en LNU’er som holdt kurs i prosjektledelse, samt en lokal 

Nmf’er som holdt flere workshops.  



Media 

I 2016 har vi satset sterkt på å synliggjøre Nmf gjennom sosiale medier, både mot 

medlemmene våre, fremtidige medlemmer, samarbeidspartnere og andre aktuelle 

aktører. Dette har vi blant annet gjort gjennom en større satsning på grafiske plakater, 

filmer og konkurranser. Blant flere svært vellykkede kampanjer, skal særlig nevnes 

følgende: 

- Filmen "Ville du tatt denne jobben?" i forbindelse med akademikerstreiken - 

nådde ut til over 60.000 mennesker 

- Kampanjen "Er du organdonor?" - ble delt over 200 ganger, med enda flere 

likerklikk.  

- Innmeldingskonkurranse i forbindelse med skolestart + spesiell satsning på 

synlighet - viste en sterk økning i antall medlemmer sammenlignet med samme 

periode året før. 

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra flere hold, herav Ylf, IMCC og Stiftelsen 

Organdonasjon, som alle har lagt merke til vår økte synlighet. Over 1000 nye likerklikk 

på Facebook, 600 nye følgere på Instagram, en sterk økning i antall medlemmer, samt 

svar fra både Bent Høie og Bjørnar Moxnes på Twitter, er bare noen av parameterne som 

viser at vi har lykkes i vår satsning på synlighet i sosiale medier. 
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