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Innledning ved leder og nestleder 
Kjære alle sammen, 
 
2017 har vært et strålende år for Nmf. Vi har hatt en høy aktivitet og oppnådd mange av 
våre mål. Vi har fortsatt arbeidet med saker som Nmf har jobbet med fra tidligere, og vi 
har satt i gang nye saker som vil føre foreningen videre.  
 
Frikjøp av leder i 50 % stilling har muliggjort høy tilstedeværelse på Legenes Hus. Nmf 
klart å plassere seg bedre inn i Legeforeningen, noe som har fått positive ringvirkninger 
med blant annet at vi har klart å hente ut mer støtte. Sentralstyret vil ha studentene 
som en satsning frem til 2019, noe som muliggjør en ytterligere styrking av Nmf.  
 
En leder med mer tid har skapt en styrket fronting av foreningens politikk. Året har vært 
preget, som det skal være, av et sterkt fokus på arbeidsliv og grunnutdanning. Det har 
vært særlig viktig i et valgår. Våren fikk vi et stort press på flere LIS1-stillinger gjennom 
oppslag i blant annet Dagens Medisin og NRK. Etterhvert som det ble en stor politisk 
oppmerksomhet på fastlegeordningen har vi også brukt det momentet til å skape fokus 
på behovet for mer praksis i primærhelsetjenesten og flere studieplasser. Blant politikere 
er det nå en større forståelse og innsikt i Nmf sine viktigste saker.  
 
Vi har også vært aktive på folkehelse. Landsmøtet tok et tydelig standpunkt på at tobakk 
kun bør være tilgjengelig på Vinmonopolet, noe vi fikk nasjonal oppmerksomhet på i 
etterkant og blant annet deltok i debatt om på Dagsnytt 18. I saken for tilgang til 
helsetjenester for papirløse migranter markerte vi oss med et utspill i Klassekampen som 
så ble sitert på Stortinget. Vi blir hørt når vi tar gjennomtenkte, tydelige standpunkt.  
 
2017 er det første året Nmf har arbeidet med statsbudsjettet. Vi har der fått 
gjennomslag for at midler til utdanning på sykehusene må synliggjøres bedre enn 
tidligere, i tillegg har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake med en plan for 
hvordan antall studieplasser i Norge kan økes og hvordan medisinstudenter kan få mer 
praksis i primærhelsetjenesten. Dessverre ble det ikke i Statsbudsjettet for 2018 
bevilget flere LIS1-stillinger. Derimot har vi oppnådd at Helsedirektoratet skal utrede 
behovet for flere LIS1-stillinger.  
 
I november kom dommen fra Arbeidsretten, der Legeforeningen vant mot Spekter. Det 
gir en endret forhandlingssituasjon for Legeforeningen videre, og er en sterk seier for 
legene. Vi har fulgt arbeidet tett, og vil fortsette å gjør det internt i Legeforeningen. På 
høsten hadde vi også et direkte møte med Spekter, der vi fikk gjennomslag for bedre 
informasjon om ansettelsesprosessene til LIS1. Dette skal helseforetakene nå følge opp.  
 
I tillegg til dette har Nmf vært aktive i IFMSA gjennom utveksling og internasjonale 
møter, vi har gjennomført en medlemsundersøkelse som gir tydelige tilbakemeldinger 
om hvilke saker Nmf skal prioritere, og vi har startet en digitalisering av Æsculap. Det er 
også arbeidet, i tett samarbeid med Legeforeningen, om å etablere nye nettsider for 
Nmf. Disse vil lanseres tidlig i 2018.  
 
Vi er stolte over det våre tillitsvalgte har oppnådd i sine verv gjennom høy aktivitet i år. 
Landsstyret har valgt gode tillitsvalgte for 2018. Vi har stor tro på deres arbeid og at de 
vil ta foreningen videre på en utmerket måte.  
 
Takk for oss.  
 
 
 
Eivind Valestrand      Øystein Ohr 
Leder        Nestleder  



Nasjonalt styre 
Sammensetning 
Nasjonalt styre har i 2017 bestått av:  
 
● Leder: Eivind Valestrand 
● Nestleder: Øystein Ohr (Trondheim) 
● Internasjonalt ansvarlig: Øyvind Rustan 
● Medlemsansvarlig: Frida Kristine Eriksen (Utland) 
● PR-ansvarlig: Sofie Jonassen Vibe (Tromsø) til juli, Åsne Bjørk Lirhus Svatun 

(Tromsø) fra august til desember 
● Tillitsvalgtansvarlig: Silje Malene Korsvold (Bergen) 
● Økonomiansvarlig: Anna Kiperberg Werenskjold (Oslo) 

Styret har hatt 12 møter i 2017. Mellom møter har saker blitt behandlet på mail og 
Skype. 

Nasjonale tillitsvalgte 
De øvrige nasjonale tillitsvalgte har i 2017 vært: 
 
● Arbeidslivsansvarlig: Vivian Amundsen 
● Forskningsutvekslingsansvarlig: Katja Eliassen 
● Global helseansvarlig: Miriam Christ 
● Grunnutdanningsansvarlig: Inger Heimdal 
● Klinisk utvekslingsansvarlig (inn): Åshild Nordbotten 
● Klinisk utvekslingsansvarlig (ut): Trine Lie Morken 
● Nettredaktør: Peder Juell 
● Prosjektansvarlig: Nina Berggren 
● Redaktør Æsculap: Tuva Stranger og Synne Lofstad 
● MedHum 2018: Emma Lengle 

 
I tillegg har Hannah Granerud vært assistent for internasjonalt ansvarlig. Dette er et 
ansvarsområde som Nasjonalt styre i 2016 tok initiativ til, og som bør evalueres mot 
slutten av 2018 for å vurdere om ansvarsområdet skal bli et vedtektsfestet nasjonalt 
tillitsverv.  

Landsstyremøter 

Landsmøtet 
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal, 24-26. mars 2017. 

Valgmøtet 
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal, 13-15. oktober 2017. 



Medlemmene  
Lokallagenes gode arbeid med rekruttering må berømmes. Nmf har aldri hatt flere 
innmeldinger enn i 2017. Dette medfører viktige inntekter til foreningen, og muliggjør 
vår aktivitet. Det er viktig at dette gode arbeidet fortsetter da det gir foreningen 
handlingsrom og muliggjør nye satsninger. Gjennom en høy medlemsoppslutning kan vi 
også med trygghet si at vi fronter alle medisinstudenter. Til tross for den høye 
innmeldingen har Nmf likevel en liten nedgang i antall medlemmer i 2017. Det skyldes et 
rekordhøyt antall overføringer fra Nmf til Ylf med ferdig utdannede leger, samt et stort 
antall medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin og dermed har mistet 
medlemsskapet i Nmf. Vi har like stor oppslutning (prosentvis andel medlemmer) som i 
2016. 
 
Med god hjelp fra Ådne Ringvoll i Nmf Trondheim har det blitt gjort en vurdering av 
hvilke tall som skal ligge til grunn for totalt antall studenter hvert studiested. Det har 
vært en nødvendig opprydding som kan forklare noe av justeringene i prosentvis andel 
medlemmer per studiested i Norge. Dette gir et mer riktig bilde av situasjonen ved 
studiestedene.  
 
Medlemstall per 31. desember - total (prosentvis andel studiested). 
  2015   2016   2017  
Bergen  773 (72%)  841 (86%)  774 (75%)* 
Oslo  930 (73%)  963 (74%)  906 (73%)* 
Tromsø 496 (81%)  534 (87%)  572 (85%) 
Trondheim 578 (70%)  587 (72%)  599 (84%) 
Utland  1416 (44%)  1496 (45%)  1520 (46%)* 
Totalt  4193 (59%)  4421 (63%)  4371 (63%) 
 
 
*Fordi Bergen og Oslo har kull som uteksamineres til jul, overføres enkelte medlemmer til Ylf før 31. 
desember. Vi har ikke mulighet til å korrigere for dette i det totale antall studenter per studiested. Det betyr at 
Bergen og Oslo får en noe lavere prosentvis andel medlemsoppslutning her enn det reelle.  
**Det er uklart hvor mange som studerer medisin i utlandet. Tallene her er utfra hvor mange som får støtte 
fra Lånekassen. Det betyr at eventuelle medisinstudenter i utlandet som ikke får støtte fra Lånekassen faller 
utenfor vår statistikk. Tallene har derfor størst verdi sammenlignet med tidligere år, der vi kan se at Nmf 
Utland har en positiv medlemsutvikling.  
 
I år arrangerte Nmf en nasjonal vervekampanje. Målet var å rekruttere de studentene 
som ikke hadde blitt medlem av Nmf ved studiestart ved de ulike fakultetene. 
Kampanjen startet 1. mars og avsluttet 9. april. Planen med vervekampanjen var at 
medlemmer selv skulle verve sine venner som enda ikke hadde blitt medlem. 
Belønningen var en kinobillett til den som vervet et nytt medlem og en kinobillett til det 
nye medlemmet. De som “vervet seg selv” fikk også én billett. 
  
Hovedkanalen for kampanjen var på Facebook. Nmf Oslo lagde en film som satt i gang 
kampanjen, og den ble postet på alle lokallagene sine sider. I løpet av kampanjen fikk 
Nmf 63 nye medlemmer. Til sammenligning, fikk vi 31 nye medlemmer ved samme 
periode i 2016. Det vil si at ved samme periode i 2017 var det en økning av nye 
medlemmer på over 100% 
 



I år lagde vi også en medlemsundersøkelse der vi spurte medlemmene våre om hva som 
er viktig for dem at Nmf jobber med. Vi spurte om deres meninger, og bekymringer, 
rundt: Arbeidsliv, grunnutdanning, global helse, utveksling og andre ting Nmf jobber 
med gjennom året. Vi fikk inn 693 svar på undersøkelsen fra medlemmene, med svar fra 
alle studiebyer og kull.   
  
Undersøkelsen har lagt grunnlaget for utarbeidelsen av en treårig strategi for Nmf. Det 
har også gitt et innblikk i hva medlemmene ønsker fra foreningen og hva det er viktig for 
dem at vi prioriterer.  

Arbeidsliv 
Hovedprioriteringen har vært å arbeide for flere LIS1-stillinger. Behovet har vi fått frem 
både i NRK, VG, Dagens Medisin og i møte med politikere, men dessverre uten at det 
førte til vedtak på Statsbudsjettet for 2018. Vi har derimot klart å sikre at 
Helsedirektoratet skal gjøre en utredning av behovet for flere LIS1-stillinger frem mot 1. 
mars 2019. Dette er det viktig at Nmf følger opp videre.  
 
Vi har hatt informasjonskampanjer om den nye ordningen LIS1 som ble implementert 
høsten 2017. Resultatene fra Turnusundersøkelsen 2016 ble publisert i Tidsskriftet til 
Legeforeningen. Vi ser at den største endringen fra turnus til LIS er at en det er høyere 
krav om kompetanse til en LIS1 lege enn turnuslege.  
 
Nmf har hatt jevnlige møter med Legeforeningen om forhandlinger hvor den store saken 
var å fullføre hovedoppgjør for 2016 som utløste en langvarig streik. Akademikerne 
Helse vant i arbeidsretten. I tillegg ble det gjennomført mellomoppgjør som hovedsakelig 
var talljusteringer. KS og Oslo kommune har hovedforhandlinger på høsten, som endte 
med brudd. Vi fremmet kravene våres også her.  
 
I tillegg har vi har vært i kontakt med foretakstillitsvalgte ved en rekke helseforetak i 
alle helseregioner for å fremme kravene i lokale forhandlinger. Arbeidet fortsetter til 
neste år.  
 
Arbeidslivsundersøkelsen 2017 ble gjennomført på høsten. Per dags dato har vi ikke 
analysert ferdig resultatene, men en rapport blir offentliggjort i løpet av vinteren 2018.  
 
En oppdatert versjon av informasjonskampanjen Arbeidslivskolen ble gjennomført 
vinteren 2017. Arbeidslivskolen gir råd og tips til medisinstudenter om 
ansettelsesprosesser. 
 
Nmf ønsker å utrede Norges behov for leger. Svake statistiske beregninger gjør det 
vanskelig å fastsette hva er det reelle behovet for antall turnusleger. I samarbeid med 
Grunnutdanningskomiteen og internasjonalt ansvarlig har vi gjennomført en grov 
undersøkelse av legebehovet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De neste årene skal vi 
innhente flere tall og gå dypere inn i tolkningen av dem.  
 
Det har lenge vært jobbet for å få på plass en LIS-portal der søkere til LIS1 kan få mer 
informasjon om forhold de ulike arbeidsstedene. Vi har klart å komme videre med dette 
arbeidet gjennom året, og har fått i samarbeid med Ylf etablert en arbeidsgruppe som 



arbeider videre med prosjektet. Nmf er representert i arbeidsgruppen med Ida Tylleskär 
og Eivind Valestrand. Prosjektet er nå blitt tydeligere forankret i Legeforeningen, der det 
vil følges opp videre for forhåpentligvis en avklaring tidlig i 2018. Det er per nå et mål å 
få portalen opp og fungere til høsten 2018. Nmf vil være sterkt involvert i prosjektet 
videre.  

Grunnutdanning  
En viktig sak for grunnutdanningskomitéen har vært å jobbe for en jevnere 
kjønnsbalanse på medisinstudiene i Norge. Etter grundig forarbeid har foreningen 
vedtatt politikk om å kvotere inntil 30 % av det underrepresenterte kjønn fra 2020, 
dersom vi ikke har sett effekt av andre tiltak. Dette vedtaket har Nmf fulgt opp i media.  
 
Videre har foreningen jobbet for å øke mengden praksis medisinstudenter har i 
primærhelsetjenesten. Dette har vært en av leders hovedprioriteringer i året som har 
vært, og det har vært stort fokus på det både i media og i møter med politikerne. Det 
har medført en større politisk støtte i saken. Her har vi også fått drahjelp av 
rekrutteringskrisen til fastlegeordningen, der vi har vært ute og frontet mer praksis som 
en av flere viktige tiltak. Det førte til et rammeuavhengig vedtak i Statsbudsjettet for 
2018, der Regjeringen er blitt bedt om å utrede hva mer praksis for medisinstudenter i 
primærhelsetjenesten vil koste.  
 
I Statsbudsjettet ble Nmf sine varsler om behovet for flere studieplasser i medisin i 
Norge også fulgt opp. Dette vil også utredes kostnaden og mulighetene ved i 2018, for 
ev vedtak i Statsbudsjettet for 2019. Dette er det viktig at Nmf følger tett videre.  
 
Nmf har deltatt aktivt i debatten om felles nasjonale læringsutbyttebeskrivelser for alle 
helse- og sosialutdanninger (RETHOS-prosjektet). Sammen med representanter fra de 
medisinske fakultetene i Norge har Nmf jobbet for å ivareta tverrprofesjonell 
samarbeidslæring i RETHOS-prosjektet.  
 
Årets grunnutdanningskonferanse ble gjennomført på Stjørdal. Der hadde vi politisk 
debatt med ungdomspolitikerne og besøk av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. I 
tillegg ble økning av antall studieplasser i Norge, utdanning i kommunene, nasjonal 
delprøve og mangfold på medisinstudiene diskutert. Det var en god deltagelse fra 
lokallagene i Nmf, MFUene og Studentrådet, representanter fra fakultetene, Norsk 
sykepleierforbund student og andre gjester.  

Global helse     
Global helsekomiteen startet året med en produktiv arbeidshelg hvor mye av aktiviteten 
i 2017 ble planlagt. I mars ble GLOBVAC (Global Health and Vaccination Research) 
Student Conference arrangert i Trondheim. Nmf satte ned en organisasjonskomité som 
fikk ansvar for planlegging og gjennomføring. Studentkonferansen hadde tema 
«Evidence and Reality – Mind the Gap». Vi inviterte seks foredragsholdere fra ulike land 
som tok for seg temaene «equality», «mental health» og «methodology». Omtrent 130 
deltakere møtte opp på studentkonferansen. Nmf var også en av aktørene bak 
hovedkonferansen til GLOBVAC, som i år hadde tema «Ensuring healthy lives for all? The 
sustainable development goals». Det deltok 5 Nmf medlemmer på hovedkonferansen, i 



tillegg til organisasjonskomiteen av studentkonferansen. Nmf fikk også presentere sitt 
arbeid innen global helse på et av symposiene under hovedkonferansen. 
 
I april gjennomførte global helsekomiteen en vaksinasjonskampanje på sosiale media. 
Målgruppen var først og fremst studenter, og det ble oppfordret til å ta boosterdoser av 
firekomponentsvaksinen mot kikhoste, stivkrampe, polio og difteri. Vi delte infographics 
og en informasjonsfilm som ble sett av nesten 6000 stykker. 
 
Generelt har global helsekomiteen i år hatt et tettere samarbeid med komiteene for 
folkehelse og menneskerettigheter og fred i IFMSA (International Federation of Medical 
Students' Associations). Vi har hatt jevnlig kontakt med regionale og nasjonale 
ansvarlige for global helse, delt ideer og diskutert ulike temaer på mail, webinarer, skype 
og på internasjonale møter. Nmf har også samarbeidet med andre studentorganisasjoner 
på ulike områder gjennom året, inkludert Medisinernes Seksualopplysning (MSO), Global 
Health Students Norway og Universities Allied for Essential Medicines (UAEM). 
 
I november gjennomførte global helsekomiteen en ny stor kampanje. Tema for høstens 
kampanje var «Klima og helse». Det ble delt fire filmer på sosiale media med 
informasjon om hvordan klimaendringer påvirker helsa vår og hva enkeltpersoner kan 
gjøre for å bidra til et bedret klima. Vi prøvde å nå ut til flere enn kun våre medlemmer, 
og prøvde å spre filmene til studenter generelt i flere land i Europa. Filmene ble sett 
avgjennomsnittlig 2000 personer, fordelt på rundt 15 land i Europa. 
 
I tillegg til de to store kampanjene våre har global helsekomité også deltatt i IFMSA sine 
markeringer av blant annet AMR (antimicrobial resistance) Week, World Mental Health 
day, World Human Rights day og World Refugee day. Nmf har også hatt egne 
markeringer av HIV/Aids dagen, organdonasjonsdagen, helsehjelp til papirløse og nei til 
atomvåpen både på sosiale media og med stands, foredrag og andre aktiviteter i de ulike 
studiebyene.  
 
Jevnt gjennom året har Nmf også sørget for å dele informasjon med sine medlemmer 
angående konferanser, seminarer, foredrag og andre muligheter for deltakelse og 
engasjement innen global helse via mailinglisten for global helseinteresserte. 

Internasjonalt 
Nmfs internasjonale arbeid er sentrert rundt IFMSA (International Federation of Medical 
Students’ Associations), hvor vi er medlem. Dette betyr hovedsakelig at vi deltar på 
generalforsamlinger to ganger i året, i tillegg til et møte for Europa-regionen. De 
nordiske landene arrangerer også sitt eget møte, FINO. Det finnes i tillegg en rekke 
andre muligheter gjennom IFMSA som gjøres tilgjengelig for våre medlemmer. 
 
Marsmøtet til IFMSA ble i år arrangert i Budva, Montenegro, og Nmf sendte en 
delegasjon på 10 personer. Av disse deltok 6 på formøtet, preGA. Vi deltok også aktivt i 
gjennomføringen av møtet, med delegater i sessions team og plenary team.  
 
Europamøtet ble arrangert i Antalya, Tyrkia, og Nmf sendte en liten delegasjon på 4 
personer, hvorav 2 stykker deltok på formøtet. Vi var aktivt med i diskusjonen rundt 
forbedring av fremtidige Europamøter. Ellers anses møtet i hovedsak som et 



kapasitetsbyggningsarrangement, der deltagerne sitter igjen med kunnskap og 
inspirasjon til sine lokallag. 
 
Augustmøtet ble arrangert i Arusha, Tanzania, og Nmf sendte en delegasjon på 10 
personer, hvorav 9 stykker deltok på preGA. På møtet ble den 3-årige strategien til 
IFMSA vedtatt, og Kate Wang fra Nmf ble valgt som SCORE-Director.  
 
Årets nordiske konferanse, FINO, ble arrangert i Malmö, Sverige, og delegasjonen ble 
ledet av Internasjonal assistent. Nmf sendte en delegasjon på 10 personer, som i løpet 
av 4 dager lærte mye om migrasjonshelse og hvordan vi som medisinstudenter kan 
bidra til et bedre helse- og sosialtilbud for migranter. Fra Nmf deltok MedHum på FINO 
awards, og gikk av med seieren.  
 
Gjennom året har Nmf valgt å prioritere arbeidet med utformingen av policy dokumenter 
og kandidaturene til de som stiller til verv. I dette arbeidet har alle delegater blitt 
involvert. De erfarne delegatene har i tillegg prioritert vedtektsendringer og andre 
diskusjoner som er viktig for IFMSA. 
 
I høst har det internasjonale arbeidet konsentrert seg rundt forbedring av Nmf som 
organisasjon. Fra møtene har det blitt hentet inspirasjon til blant annet en “mental 
health watch” for å ivareta tillitsvalgte, forslag til drift av prosjektene og vi har sett på 
muligheter til økonomisk støtte fra eksterne partnere. Det har også blitt utarbeidet 
retningslinjer for utvelgelse av delegasjoner og retningslinjer for hva Nmf dekker ved 
internasjonale reiser.  
 
Av andre hendelser som er verdt å nevne har Nmf meldt inn sitt første prosjekt i 
programmene til IFMSA, nemlig MedHum. Vi har sendt én deltager på Sub-Regional 
Training i Bulgaria, og ett Nmf-medlem har blitt valgt ut til å representere IFMSA i World 
Health Assembly. Det har vært fokus på å synliggjøre vår internasjonale deltagelse, og 
det har blitt skrevet artikler i Æsculap, intervju i Tidsskriftet og aktiv publisering på 
hjemmesider og facebook.  
 
I tillegg arrangeres det er pre-møte før helseministeren reiser til World Health Assembly 
der ulike foreninger kan komme med innspill til den norske delegasjonen. Nmf samkjørte 
seg med Legeforeningen og sikret at vi sammen kom med innspill til temaene 
antimikrobiell resistans, global helsearbeidskraft, tilgang til medisiner og 
migrasjonshelse.  

Utveksling 
I 2016 vedtok Nmf en treårig strategi for utveksling. Her er det langsiktige mål som skal 
nås innen 2020, men også delmål for alle tre årene. Alt er en del av videreutvikling, og 
bedring, av utvekslingsprogrammet, både for de innreisende og utreisende studentene. 
Dette har vært første året med implementering av denne strategien, og vi ser allerede 
gode resultater, men også forbedringspotensial.  
  
Lokallagene har gjort en veldig god jobb i året som har gått. Det vises ved at alle 
lokallag arrangerte Pre-Departure training (PDT) for de utreisende studentene sine, og 
alle lokallagene som tar imot innreisende studenter arrangerte upon arrival training 



(UAT) for disse. I tillegg ble loggbøkene som brukes til å sette, og evaluere, 
målsetninger for utvekslingsoppholdet brukt av samtlige innreisende studenter, og flere 
av de utreisende. Ellers ble det arrangert en faglig kveld i alle lokallag som tar imot 
innreisende studenter, noe som er med å bidra til økt faglig kvalitet i utvekslingen vår.  
  
For å promotere utvekslingen vår til medisinstudenter i Norge er det i år arrangert 
utvekslingskvelder i alle lokallag, med god suksess. Det promoteres også godt med 
facebookposter i alle lokallag, og flere kreative løsninger på hvordan man skal spre 
utvekslingsmulighetene til våre medlemmer. 
  
I 2017 hadde Nmf 34 studenter som reiste på klinisk utveksling og det ble tatt imot 25 
studenter. På forskningsutveksling var det 16 studenter som reiste ut og 11 som kom til 
Norge. For preklinisk utveksling var det 2 studenter som reiste ut, og 2 som kom til 
Norge. For neste utvekslingssesong har Nmf signert 24 bilaterale avtaler og 9 unilaterale 
avtaler for klinisk utveksling, 9 bilaterale og 6 unilaterale for forskningsutveksling, og 3 
bilaterale prekliniske kontrakter.  

Media 
Nmf har hatt en bevisst strategi om sterk tilstedeværelse i media gjennom året. Dette 
har vært av flere grunner, både for å nå frem med våre politiske mål, men også for å 
vise at Nmf er en reell aktør som har potensial til å være synlig i media i aktuelle saker. 
Gjennom året har vi blant annet hatt saker i NRK, VG, Dagbladet, Bergens Tidende, 
Dagens Medisin, Tidsskriftet med flere.  
 
De største sakene har vært oppslag i NRK om at tobakk burde kun selges på 
Vinmonpolet. Dette ble diskutert på Dagsnytt 18. Vi har også hatt mange saker om 
behovet for flere LIS1-stillinger, blant annet på NRK P2 Nyhetsmorgen og i VG. Andre 
saker vi har fokusert på i media er behovet for flere studieplasser og mer praksis i 
primærhelsetjenesten for medisinstudenter.  
 
Arbeidet for å være synlig i media har vært krevende og tatt mye tid. Det er naturlig å ta 
en vurdering av om det er riktig å prioritere dette like høyt videre, da det kan være enda 
viktigere å jobbe i uformelle fora for gjennomslag for våre politiske saker. 
 
Gjennom året har vi også benyttet oss av sosiale medier i ulike fora. Nmf har hatt en 
jevn bruk av Snapchat, Instagram, Twitter og Facebook. I 2017 har vi særlig benyttet 
oss av Facebook, der vi har nådd godt ut til våre følgere og vi har fått en sterk økning i 
antallet som følger oss. Vi har et potensial for å benytte andre sosiale medier sterkere 
fremover.  

Legeforeningen 
Det har gjennom året blitt gjort et stort arbeid for å posisjonere Nmf bedre inn i 
Legeforeningen. Vi har ikke tidligere hatt en leder som har vært så mye tilstede på 
Legenes Hus, og det har gitt mange fordeler å ha en frikjøpt leder. Vi har fått en 
tydeligere støtte i saker der vi trenger det, og det har blitt tatt tak i mange saker på 
vegne av Nmf.  
 



Et stort prosjekt er etableringen av nye nettsider for Legeforeningen. Her har vi presset 
på slik at Nmf har blitt prioritert i dette arbeidet. Det arbeides for å få nye nettsider oppe 
og gå i 2018. Styret har gjort en beslutning på at vi må starte på nytt og bygge opp nye 
nettsider fra grunnen. En viktig grunnfilosofi i nye nettsider er at nettsidene skal være 
for medlemmene. Det blir viktig i arbeidet med nettsidene videre.  
 
På Legeforeningens Landsstyremøte fikk vi flere viktige gjennomslag, som medfører at 
kvotering til medisinstudiet og Legeforeningens internasjonale engasjement vil 
diskuteres på neste Landsstyremøte i 2018. Det viktigste for Nmf er at vi har fått valgt 
Nmfs leder i 2017, Eivind Valestrand, inn i Sentralstyret. Gjennom det har vi fått en 
tydeligere hånd på rattet i Legeforeningen, som betyr at Nmf lettere kan påvirke i viktige 
prosesser. Dette har allerede gitt utslag i at studentene er blitt et av Legeforeningens 
satsningsområder for perioden 2017 til 2019. Det er viktig at Nmf og vår representant i 
Sentralstyret har en god dialog de neste årene.  
 
Nmf har også styrket sitt samarbeid med andre foreningsledd i Legeforeningen. Det har 
vært gjennomført jevnlige møter med Allmennlegeforeningen, Overlegeforeningen, 
Yngre legers forening, Norsk forening for allmennmedisin og Leger i vitenskapelige 
stillinger. I relevante saker har vi hatt en tett dialog, særlig når det gjelder forhandlinger 
med Spekter og rekrutteringskrisen til fastlegeordningen.  

Høringssvar 
Nmf har gjennom året svart på 11 høringer: 

- Debatt Landsstyremøtet til Legeforeningen 
- Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i 

Norge 
- Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 
- Forslag om nye endringer i unversitets- og høyskoleloven 
- Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske 

foreningene (Fuxx) 
- Forslag til ny forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer 
- Forslag til arbeidsprogram 2017-2019 (Legeforeningen) 
- Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 
- Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 
- Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten 
- Hva er de viktigste etiske utfordringene innen deres fag? 

Prosjekter 
Året til prosjektene startet med å sende inn en søknad for innvilging av midler til drift og 
videreføring av deres arbeid. De fleste av prosjektene fikk midlene de søkte om mens 
andre ble skuffet over å motta for lite eller ingen midler. Innstillingen ble gjort av 
Nasjonalt styre under andre styremøte, og vedtatt av Landsstyret på Landsmøtet. I 
tillegg var det et par prosjekter som avsluttet sin virksomhet enten pga manglende 
engasjement eller økonomisk stress. Mobile Meds var èn av prosjektene som ba om et 
møte med prosjektansvarlig og leder tidlig i januar. De hadde opplevd et enormt press 
og stress under fjorårets drift grunnet for lite midler fra Nmf, og den manglende 
muligheten til å overføre midler fra et budsjettår til et annet. De ønsket ikke å gå 



gjennom en lignende prosess som i 2016, da de på utmerket vis gjorde en stor og 
krevende jobb for å klare å gjennomføre prosjektet. Denne hendelsen var èn av flere 
som førte til at et arbeid med å utvikle rammene for prosjektene startet i 2017.  
 
Prosjektkonkurransen ble startet for å skape nytt engasjement og finne ildsjeler med 
spennende og bærekraftige ideer til nye prosjekter. Konkurransen ble utført i september 
og vinneren ble kåret i løpet av ukene etter. Det nye prosjektet ble 
Migrasjonshelseproskjektet med Katarina Nordeng som leder. Det er et pilotprosjekt som 
vil bli utført i Oslo høsten 2018 som omhandler å ta vare på migranters mentale helse og 
inkludere dem i vårt samfunn gjennom bl.a arrangementskvelder og et buddy-system 
bestående av medisinstudenter. Tildelingen og støtten er tenkt å være maksimalt 
treårig.   
 
Grunnet de ønskede justeringene i prosjektreformen fra 2015 har det blitt satt sammen 
en arbeidsgruppe som består av personer med ulike verv og med prosjektansvarlig som 
leder. Gruppen skal i 2018 jobbe målrettet og tett sammen med prosjektene for å 
kartlegge diverse problemstillinger prosjektene har, gjøre dem økonomisk fristilte og 
mer bærekraftige, og utforme en ny rolle for prosjektansvarlig vervet. Arbeidet har som 
mål å være ferdigstilt før sommeren 2018. 

MedHum 

MedHum-året begynte med valg av nytt prosjekt. MedHum-styret fikk inn søknader fra ti 
humanitære organisasjoner og valgte ut tre prosjekter som ble sendt videre til Nmfs 
medlemmer. Medlemmene stemte over disse, og valgte til slutt UNICEF som 
samarbeidsorganisasjon for aksjonen 2018. I samarbeid med UNICEF skal MedHum bidra 
med psykososial støtte, grunnleggende helsetjenester og enkel utdanning til barn og 
unge på flukt fra Syria. 
 
Sentralstyret har hatt én møtehelg hvert semester; én i Trondheim og én i Bergen, i 
tillegg til et møte i Oslo i forkant av tilsynsreisen. Mellom de fysiske møtene har styret 
hatt jevnlige Skype-møter og har holdt tett kontakt via e-post og slack; en ny 
kommunikasjonsplattform vi har innført i år. I oktober reiste MedHum-leder til Tromsø 
for å holde foredrag og bli bedre kjent med lokallagsstyret. 
 
I august dro sentralstyret på en tilsynsreise til Jordan sammen med to representanter fra 
UNICEF. I løpet av turen besøkte delegasjonen ulike Makani-sentre og lærte om årets 
prosjekt, ”Makani – My space”. I møte med barna som skal hjelpes fikk delegasjonen se 
hvordan prosjektet fungerer. Turen ga alle i styret en sterk driv og ekstra pågangsmot til 
å jobbe for en bedre hverdag for disse barna, og kunnskapen om prosjektet som trengs 
for å planlegge tidenes aksjon. 
 
I 2017 opprettet MedHum et nytt sentralstyre-verv; nasjonalt arrangementsansvarlig. 
Dette vervet går ut på å lede en arbeidsgruppe på tvers av byene som skal planlegge og 
gjennomføre et stort nasjonalt arrangement i løpet av sommeren 2018. Formålet med 
dette arrangementet er å spre ordet til så mange som mulig i forkant av aksjonsuken og 
sette fokus på årets tema. 
 
På FINO holdt tre representanter fra MedHum en presentasjon om organisasjonen, 
tilsynsreisen og årets prosjekt. MedHum vant FINO Awards for Nordens 



beste prosjekt.  
 
Et stort fokus i lokallagene i år har vært å gjøre MedHum synlig og gøy. Gjennom å 
skape glede på fakultetet og å ha det kjekt sammen i styret, er håpet at mange vil 
engasjere seg og stille opp på arrangementer fram mot, og under, aksjonsuken 2018. 
 
Lokallagene har holdt jevn aktivitet på alle fakultetene i år. Eksempler på vellykkede 
arrangementer er Syrisk Aften i Oslo, MedHum-kickoff i Bergen, Quiz for Syria i Tromsø 
og MedHum-løpet i Trondheim. Gjennom å vise frem MedHum lokalt har alle fire 
lokallagene rekruttert mange ivrige studenter til å bli med i MedHum-crew, som sammen 
med lokallagsstyret skal jobbe med planleggingen og gjennomføringen av aksjonsuken i 
2018. 
 


