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Innledning ved leder og nestleder 

Kjære alle sammen, 

2019 har vært et godt år for Nmf. På grunn av dyktige tillitsvalgte både i år og tidligere 
år, har vi sett starten på flere store og viktige gjennomslag for Nmf som politisk aktør. Vi 
har hatt høy aktivitet.  

Studentstemmen har fått en mye større plass nå enn den kanskje har hatt tidligere i 
Legeforeningen. Dette året ble det første med en 100% frikjøpt leder, som har hatt 
tilholdssted ved Legenes hus. Det har over tid gjort at Nmf i større grad nå er en naturlig 
part å involvere i det arbeidet som skjer der, og Nmf har dette året deltatt i flere 
sentralstyremøter og forarbeider til Legeforeningens innspill mot myndigheter.  

Studentsatsningen har gitt vind i seilene til Nmf. Særlig har vi sett det i arbeidet med 
Grimstadutvalgets rapport. Her har vi i Nmf vært tett involvert i arbeidet til utvalget, og 
fått mobilisert store deler av Legeforeningen til å støtte vår sak. Resultatet av det ble at 
rapporten anbefaler å utdanne 80% av Norges legebehov i Norge. Det er et viktig første 
steg på veien for at Norge skal dekke eget spesialist behov, uten å drive uetisk import av 
spesialister fra andre land.  

Tilsvarende fikk vi på starten av året den gode nyheten at Helsedirektoratet, akkurat 
som Nmf, anbefaler 200 flere LIS1-stillinger. Senere på høsten kom også de første 
lovnadene om flere LIS1 – 38 flere i Helse Nord. Riktignok er det færre enn det trengs, 
og de kommer senere enn de burde, men viser en god start. Dette er også et tydelig 
resultat av at Nmf’s politikk kan få gjennomslag, spesielt når vi klarer å stå sammen 
med de andre yrkesforeningene.  

Internasjonalt har Nmf dette året satset mer på å utvikle politikk i IFMSA, og innsatsen 
på møtene er spisset mer inn mot å komme med uttalelser i plenumssesjonene. 
Deltakerne har også brukt mer tid på politikkdokumenter, kanskje nærliggende å 
betrakte som resolusjoner? 

Samme politiske ånd har også vist igjen innenfor vårt globale helse-arbeid dette året. 
Det «vanlige» informasjonsarbeidet, med gode foredrag, stands og markeringer av 
viktige merkedager er videreført i 2019. Samtidig har det blitt lagt et godt grunnlag for å 
kunne arbeide mer politisk innenfor dette området i året som kommer. Først ved en 
omstrukturering av komiteen, og senere igangsatt en arbeidsgruppe som skal komme 
med anbefalinger til nasjonalt styre 2020 om hvordan øke sin påvirkning.  

At dette året har vært et godt år, kan vi også se på medlemstallet vårt. Ved utgangen av 
desember 2019 har vi vårt høyeste medlemstall noensinne. Sammen med 
Legeforeningen i regi studentsatsning har vi reist rundt og besøkt både norske og 
utenlandske studiesteder for å verve nye medlemmer. Det ble lagt ned en formidabel 
innsats av alle involverte, og det har gitt resultater! Vi har klart å vise relevansen av 
medlemskap. 

Når vi nå takker for oss, er det med stor fremtidstro for foreningen. Det er mange 
dyktige tillitsvalgte som skal ta Nmf videre.  

Takk for oss. 

Øystein Ohr Ådne Ringvoll 
Leder  Nestleder 



Nasjonalt styre 
Sammensetning 
Nasjonalt styre har i 2019 bestått av:  
 

● Leder: Øystein Ohr 
● Nestleder: Ådne Ringvoll (Trondheim) 
● Internasjonalt ansvarlig: Åshild Nordbotten 
● Studentsatsningsansvarlig: Xenia Cappelen (Bergen) 
● PR-ansvarlig: Martine Mo Sandnes (Tromsø) 
● Tillitsvalgtansvarlig: Nora Ruud (Oslo) 
● Økonomiansvarlig: Amalie Kollstrand (Utland) 

Styret har hatt 14 møter i 2019, hvorav majoriteten har vært fysiske møter. Ved behov 
er møter også gjennomført over Teams (tidligere Skype).  

Nasjonale tillitsvalgte 
De øvrige nasjonale tillitsvalgte har i 2017 vært: 
 

● Arbeidslivsansvarlig: Håvard Ulsaker 
● Forskningsutvekslingsansvarlig: Merete Lan Olsen 
● Global helseansvarlig/Folkehelsensvarlig: Katarina Nordeng 
● Grunnutdanningsansvarlig: Vebjørn Andersson 
● Klinisk utvekslingsansvarlig (inn): Yulia Panina 
● Klinisk utvekslingsansvarlig (ut): Silje Akselberg Iversen 
● Nettredaktør: Lasse Holtan (til aug) 
● Prosjektansvarlig/Menneskerettighetsansvarlig: Inusiya Vasanthan 
● Redaktør Æsculap: Tuva Stranger 
● MedHum 2020: David Teigen 

 
I tillegg har Sehee Rim vært assistent for internasjonalt ansvarlig.  
 

Landsstyremøter 
Det ble gjennomført to ordinære landsstyremøter i 2019. 

Landsmøtet 
Scandic Flesland Airport, Bergen, 22-24. mars 2019. 

Valgmøtet 
Dette ble arrangert i forbindelse med Tillitstvalgkurs 3 på X-meeting point, 
Hellerudsletta, 11-13. oktober 2019.  
 
Tillitsvalgkurs 
Tillitsvalgtkurs 1 har ikke blitt endret i styreperioden for 2019, og finnes fortsatt som e-
ressurs. Tvk 2 ble avhold av alle lokallag i forkant av Tvk3.  



Tillitsvalgtkurs 3 var i år på X meeting point, Hellerudsletta, 11-13. oktober. Det var 78 
deltakere under helgen. De tillitsvalgte var fordelt i sine respektive komiteer eller 
grupper for spesifikk vervopplæring på lørdagen. På søndag kunne deltakerne være med 
på «trainings» i psykologisk førstehjelp (PFA), strategisk planlegging, 
aktivitetshåndtering og «advocacy», eller DISC og gruppedynamikk. Tilbakemeldingene 
på trainings var utelukkende positive.  
 

Medlemmene  
Nmf har aldri hatt flere medlemmer enn ved utgangen av 2019, og har hatt en 
formidabel medlemsvekst. Dette er resultatet av målrettet og godt arbeid i både lokallag 
og sentralleddet, godt understøttet av et verveteam fra Legeforeningen. Nmf skal 
arbeide for medlemmene sine, og flere medlemmer er et tegn på at de opplever nettopp 
det. Flere medlemmer gir også større muligheter for foreningen til å tilby god og relevant 
aktivitet, som kan komme flest mulig til gode. Dette er viktig alle år, og det er ingenting 
i veien for å kunne lykkes enda bedre i fremtiden. 
 
I vårt politiske arbeid er det viktig for oss å kunne si vi representerer norske 
medisinstudenter i både Norge og utland. Med den solide oppslutningen vi har nå, så er 
det ingen andre som kan skilte med tilsvarende oppslutning. Det betyr noe når vi skal 
fronte politikken vår.  
 
Nmf har hatt et flerårig problem med medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin, 
og derfor meldes ut i starten av året. I 2019 er det gjort noe arbeid med å kartlegge 
situasjonen, men ettersom utmeldingene skjedde på starten av året, er det kun gjort 
mindre forsøk på å endre dette.  
 
 
Medlemstall per 31. desember - totalt 

 2015 2016 2017 2018** 2019* 
Bergen*** 773 (72%) 841 (86%) 774 (75%) 756 913 (88,9%) 

Oslo*** 930 (73%) 963 (74%) 906 (73%) 896 1026 (82,5%) 
Tromsø 496 (81%) 534 (87%) 572 (85%) 560 591 (88,1%) 

Trondheim 578 (70%) 587 (72%) 599 (84%) 608 673 (94,1%) 
Utland**** 1416 (44%) 1496 (45%) 1520 (46%) 1447 1694 (50,3%) 

Totalt 4193 (59%) 4421 (63%) 4371 (63%) 4267 4754 (69,7%)* 
*Tallene er i skrivende stund de sist oppdaterte, men inkluderer ikke utmeldinger som skyldes ubetalt 
kontingent 
**Medlemsandel ikke tilgjengelig fra legeforeningens statistikkside i skrivende stund 
*** 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. 
 
 
 
Vervekampanjen som ble gjennomført i 2019 ble lagt opp ved at Nmf’s lokallag, noen 
nasjonale tillitsvalgte og et verveteam fra Legeforeningens sekretariat dro ut og rigget til 
stand. Vi tok da med blant annet roll-ups, flyers, drikkeflasker og stetoskop som 



vervepremie. Vi spanderte servering (typ boller og kaffe, eller pizza, avhengig av 
tidspunkt) til alle som kom innom. I de norske lokallagene ble det lagt opp til stand i 
forbindelse med en forelesning hvor vi kunne nå førsteklassingene i relasjon til 
studiestart. For de utenlandske stedene som ble besøkt, holdt vi selv et møte med faglig 
innhold for å samle studentene. Da har det vært variert bruk av foredragsholdere fra 
Nmf (leder), jurister i Legeforeningen, og ved ett tilfelle ekstern foredragsholder. Dette 
har fungert veldig bra.  
 
I år ble en stor medlemsundersøkelse gjentatt, sist gjennomført i 2017. Der spurte vi 
våre medlemmer om hva som er viktig for dem, og hvilket inntrykk de har av Nmf.  

Arbeidsliv 
Nok et år har kampen for flere LIS1-stillinger vært hovedprioriteten til Nmf innenfor 
arbeidslivsfeltet. Både Nmf og Ylf har klart å rette fokus på problemet i media. Spesielt 
godt moment fikk vi da Helsedirektoratet kom med sin anbefaling om 200 flere LIS1-
stillinger i januar. Regjeringsplattformen kom i forkant av denne anbefalingen med 
lovnad om flere LIS1-stillinger, om enn ikke tallfestet. Høstens budsjettfremlegg 
innehold de første LIS1-stillingene. 38 nye i Helse Nord – første oppstart mars 2021. 
Dessverre er det mindre og senere enn det burde, men likefullt flere viktige delseire mot 
målet! 
 
Arbeidslivskomiteen har som sedvanlig drevet aktivt informasjonsarbeid ut mot 
medlemmene våre om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet. Særlig informasjon gis i 
forbindelse med utlysning av LIS1-stillinger, samt informasjon rundt hvilke 
arbeidsoppgaver man kan gjøre med og uten lisens.  
 
«Nytt» av året er at det er blitt en stor diskusjon innad i Legeforeningen angående 
gruppen med leger som er før LIS1, og som tar ulike legejobber mens de venter på ny 
sjanse. Her har særlig Nmf og Ylf stått langt fra hverandre, og det ble til en diskusjon 
med høy temperatur på Legeforeningens landsstyremøte. Nmf har argumentert for 
viktigheten av å kunne bygge kompetanse i relevant legearbeid, og at dette bør ordnes 
på trygt vis. Ylf mener derimot at beste måte for å få flere LIS1 er å fjerne denne 
arbeidsmuligheten som «postlege» og lignende stillinger. Det hele endte med et 
utsettelsesforslag fra Overlegeforeningen.  
 
Legeforeningen har i 2019 gjort en større gjennomgang av forhandlingsfullmakter og -
struktur i foreningen. Her har leder vært representert, og den endelige rapporten 
ferdigstilles på nyåret i 2020.  

Grunnutdanning  
Det er gjort flere store arbeid fra ulike hold rundt den medisinske grunnutdanningen de 
siste årene. Nasjonal delprøve begynner bli godt utprøvd, og det er snakk om å innføre 
det som avsluttende eksamen fra 2021. 
 
RETHOS-prosjektet har vært på høring, og det har fra Nmf’s side vært jobbet med å gi 
gode innspill til gruppen, for å sikre at studentstemmen blir hørt også utover 
studentrepresentanten som satt i arbeidsgruppa. Det er gjort i form av deltakelse på 



flere høringskonferanser angående RETHOS, skrevet høringssvar og jobbet med å få 
Legeforeningen sentralt til å implementere mest mulig av Nmf’s synspunkter på RETHOS 
i sine innspill.  
 
På tidlighøsten kom det regjeringsnedsatte utvalget kalt Grimstadutvalget med sin 
anbefaling til minister Iselin Nybø i Kunnskapsdepartementet. Der anbefaler de en relativ 
rask økning i antall studieplasser i Norge, slik at vi innen få år vil dekke 80% av eget 
legebehov i norsk utdanning. De foreslår også at det må sees nærmere på hvordan man 
kan regulere antallet utenlandsstudenter, slik at man ikke ender opp med å utdanne til 
arbeidsledighet – et forslag som avstedkom ganske mye debatt. Nmf støtter i all 
hovedsak de store linjene i utvalgets anbefalinger, men det har vært særlig viktig at ev. 
endringer i vilkår for utenlandsstudenter ikke vil gå negativt utover dagens studenter, 
samt være forutsigbart for eventuelle nye. Likeledes må anbefalingen om flere 
studieplasser sees i sammenheng med LIS1, det vil fortsatt være en for trang flaskehals 
til LIS1 dersom man kun får flere medisinstudenter til Norge, uten å dimensjonere den 
videre spesialistutdanningen etter behov.  
 
Årets grunnutdanningskonferanse ble avholdt på Gardermoen. Tematisk var dette en 
delt konferanse, hvor det ble fokusert litt på å samle trådene fra tidligere, men samtidig 
også ha noen dagsaktuelle saker. Det var derfor bolk om bl.a. veiledning og 
tilbakemelding. Utvalgsleder i Grimstadutvalget, Hilde Grimstad, kom også for å 
presentere utvalgets arbeid og anbefalinger. Til stedet var også Universitetet i Bergen, 
Universitetet i Stavanger og Helse Stavanger, slik at det ble en spennende debatt rundt 
utvikling av et eventuelt nytt medisinsk fakultet. Her har ikke Nmf hatt tydelig og sterk 
politikk.  

Global helse     
Det siste året har vært et viktig og begivenhetsrikt år for global helse-komiteen. Det har 
blitt arrangert en arbeidshelg på Legenes hus hvor planlegging av året og faglig innhold 
stod på programmet. I tillegg har vi hatt månedlige skypemøter med komiteen, og igjen 
vært samlet på TVK3 for opplæring av nye tillitsvalgte.  
 
Det har skjedd flere strukturelle endringer i komiteen i 2019, noe komiteen jobbet aktivt 
for å få til opp mot Landsmøtet. Nasjonal global helse-ansvarlig ble omgjort til 
folkehelseansvarlig og nasjonal prosjektansvarlig ble menneskerettighetsansvarlig. Dette 
for at vi skal kunne jobbe med et bredere felt av saker, tilpasse oss bedre 
arbeidsområdene i IFMSA og styrke vårt ståsted innenfor global helse. I tillegg har 4 av 
5 lokallag fått inn to lokale global helse-ansvarlige, noe som er et stort steg videre for 
implementeringen av to komitéer. Komiteen planlegger å jobbe videre mot Landsmøtet i 
2020 for å danne to separate komitéer.  
 
Vi har effektivt spredd kunnskap om nasjonale og internasjonale arrangement på vår 
Facebook-side for global helse, samt hatt flere kampanjer på sosiale medier – størst var 
vaksinasjonskampanjen i vår. Det ble gjennomført stunt i flere lokallag under 
Antimicrobial Resistance Week med fokus på riktig bruk av antibiotika.  
 
Det har vært et godt samarbeid med eksterne aktører jevnt gjennom året, for eksempel 
ble det holdt stands for å øke oppmerksomheten rundt temaet blodgivning i samarbeid 



med Røde Kors. Vi har også hatt turné med foredrag av Morten Rostrup fra Leger uten 
grenser i alle lokallag innad i Norge, dette var en stor suksess. Komitéen har også bidratt 
til at Legeforeningen har sendt ut brev til alle de medisinske fakultetene i Norge 
angående større implementering av klimaforandringer i medisinsk pensum.  
 
Medlemmer fra komitéen har i løpet av året vært godt representert på internasjonale 
møter som FINO og GA i IFMSA. Komitéleder har også utformet en workshop om mental 
helse blant medisinstudenter – ”Helt psykt”, som er holdt både for medisinstudenter i 
utlandet og komitéens medlemmer. Sistnevnte med mål om at man skal kunne 
videreføre kunnskapen slik at workshopen kan bli holdt flere ganger det kommende året.  
 
For å øke det politiske arbeidet innenfor global helse så har det blitt satt sammen en 
arbeidsgruppe for dette temaet høsten 2019, som vil legge frem arbeidet sitt i januar 
2020.  
 
Alt i alt har det vært et innholdsrikt år for komitéen og mye spennende har skjedd. Vi 
gleder oss til fortsettelsen.  
 

Internasjonalt 
Nmf’s internasjonale arbeid er sentrert rundt IFMSA (International Federation of Medical 
Students` Associations), hvor vi er en medlemsorganisasjon. 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. Nmf har også hatt 
et medlem med verv i IFMSA; Kinsi Ahmed, som var en av to europeiske regionledere for 
komiteen for menneskerettigheter og fred (SCORP) i IFMSA frem til oktober 2019.  
 
Marsmøtet til IFMSA ble i år arrangert i Portoroz, Slovenia, og Nmf sendte en delegasjon på 
ti personer. Av disse deltok fire på formøtet, PreGA. Vi deltok også aktivt i gjennomføringen 
av møtet, med Nmf-medlemmer i sessionsteam og som aktive deltagere på ulike 
arrangement.  
 
Europamøtet ble arrangert i St. Petersburg, Russland, og Nmf sendte en delegasjon på fire 
personer, hvorav tre stykker deltok på formøtet. Møtet er i hovedsak ment som et 
kapasitetbyggingsarrangement, der deltagerne tar med seg kunnskap og inspirasjon hjem til 
sine lokallag. Delegasjonen ble ledet av Internasjonal assistent Sei.  
 
Augustmøtet ble arrangert i Taipei, Taiwan, og Nmf sendte en delegasjon på ti personer. 
PreGA ble arrangert i Taichung, Taiwan, hvor seks av delegatene deltok. Også denne gang 
deltok Nmf aktivt med personer i sessions team, samt at vi fikk gjennomslag for flere av våre 
saker og synspunkter. MedHum ble også kåret til et av de ni beste prosjektene blant 
medlemslandene i IFMSA. 
 
Årets nordiske konferanse, FINO, ble arrangert i Reykjavik, Island, og Nmf sendte en 
delegasjon på ni personer (en person måtte melde frafall). Disse lærte ila. fire dager mye om 



kreft med fokus på forebygging, diagnostisering og overlevelse, samt hvordan vi som 
medisinstudenter kan bidra i kampen mot sykdommen.  
 
Gjennom året har Nmf valgt å prioritere arbeidet med utformingen av IFMSA sine politiske 
måldokumenter og kandidaturer til de som stiller til verv i IFMSA. I dette arbeidet har alle 
delegater blitt involvert. Hele delegasjonen har også blitt involvert i viktige større diskusjoner 
i IFMSA. De erfarne delegatene har i tillegg fått mulighet til å involvere seg i 
vedtektsendringer.  
 
I løpet av året har vi hatt deltakere på internasjonale møter. Sehee Rim representerte IFMSA 
på den europeiske kongressen for klinisk mikrobiologi og infeksjonssykdommer (ECCMID), 
Katja Eliassen representerte IFMSA under verdens helseforsamling (WHA), samt at Rannei 
Hosar ble den første ungdomsdelegaten som gjennom LNU fikk dra som observatør i den 
offisielle norske delegasjonen til Verdens helseforsamling. I tillegg har vi hatt medlemmer 
som har vært med å arrangere kurshelger i blant annet Budapest og Slovenia (TNT).  
 
Av andre hendelser verdt å nevne har Nmf meldt inn ForBedring og MedHums nye prosjekt i 
programmene til IFMSA. Det har også blitt arrangert såkalte «trainings» på TVK3, med 
svært gode tilbakemeldinger. Dette ønsker man å arbeider videre med i 2020. Nmf har også 
opprettet et samarbeid med Cathinka Thyness om hennes doktorgradsprosjekt om 
veiledning av medisinstudenter i Norge og Europa gjennom studiet. Man arbeider med å få 
dette som et prosjekt i IFMSA sine programmet for å kunne bruke IFMSA sitt nettverk til å 
spre undersøkelsen blant medisinstudenter i Europa.  
  

Utveksling 
I 2016 vedtok Nmf en treårig strategi for utveksling. Her har det vært langsiktige mål 
skulle nås innen 2020, men også delmål for alle tre årene. Vi har jobbet med rapport for 
denne perioden og laget en ny strategisk plan for 2020-2023. Alt er en del av 
videreutvikling, og bedring, av utvekslingsprogrammet, både for innreisende og 
utreisende studenter.  
 
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 og fulgte 
dem opp under søknadsprosessen og oppholdet, samt tok godt imot innreisende 
studenter med Upon Arrival Training (UAT) og et sosialt program. I tillegg ble logg- og 
håndbøkene som brukes til å sette, og evaluere, målsetninger for utvekslingsoppholdet 
brukt av samtlige innreisende studenter, og flere av de utreisende.  
 
I år har det dessverre vært problemer med å ta imot kliniske studenter i Oslo grunnet 
manglende hospiteringsplasser, samt at økonomien som alltid er vanskelig å få til å gå 
opp. Nasjonalt styre har involvert seg mer i saken, og vi ser frem til å finne en løsning 
på disse problemene. Det er en forutsetning at vi tar imot studenter å kunne sende ut. 
 
I november 2019 hadde vi en opplæringshelg for nye lokallagsansvarlige for utveksling i 
Budapest, med stor suksess. Gjennom mye sosialt program ble vi godt kjent med 
hverandre slik at vi gjennom året kan samarbeide enda bedre. Alle er svært engasjerte 



og har gjort en god jobb i vervet så langt; de har for eksempel promotert iherdig for 
søknadsrunden 2019 og vi fikk inn dobbelt så mange søknader som i fjor (160 i år!). De 
har promotert godt med utvekslingskveld, facebook-poster, plakater osv. 
 
I 2019 hadde Nmf 32 studenter som reist på klinisk utveksling. På forskningsutveksling 
var det 15 studenter som reist ut og 9 som kom til Norge. For preklinisk utveksling var 
det 3 som reiste ut. For neste utvekslingssesong har vi skrevet avtaler med alle 
regionene i IFMSA.  
 
Komiteen har ellers jobbet med utvikling av global helse i utveksling, for eksempel 
gjennom arbeidet med en manual i samarbeid med Global helse-komiteen. I tillegg har 
vi jobbet videre med økonomien og hospiteringsplassene i Oslo, som blir viktig fremover.  

Media 
Nmf er godt synlig på sosiale medier. Facebook er der vi er mest aktive, med 5-10 
innlegg i uken gjennom studieåret. Vi har gjennom 2019 hatt en gradvis økning i antall 
følgere på Facebooksiden vår fra 5642 1. januar til 6236 31. desember. Det er en økning 
på hele 10,5%! Her deler vi alt mulig. På Instagram har vi blitt gode til å bruke Stories, 
både for å presentere nasjonale tillitsvalgte og å fortelle hva som skjer på arbeidshelger 
og internasjonale møter. Dette har skapt stort engasjement, og også her har vi fått 
mange nye følgere. Twitter og Snapchat har ikke vært prioritert mye. 
 
I løpet av året har det også blitt jobbet med å få på plass et ordentlig 
videoredigeringsprogram, samt opplæring i dette. Pga. mange prosjekter på gang i 
Legeforeningen har dette ikke kommet godt i gang i 2019, men ny PR-ansvarlig holder 
tråden videre, og det er planlagt opplæring ila. januar 2020. Dette vil føre til at vi kan 
lage våre egne, gode videoer, noe vi virkelig ser fram til! 
 
Med en frikjøpt leder har det vært litt lettere å være på i mediesaker enn tidligere. 
Særlig på mediestrategi er det stort rom for valg av strategi fra år til år, og her er det 
viktig at erfaringer fra tidligere år bevares slik at foreningen kan lære av hva som har 
fungert best.  
  

Legeforeningen 
I 2019 fikk Nmf en tydelig posisjon inn mot Legeforeningen ved at leder var i 100% 
frikjøp for Nmf, med sitt daglig arbeidssted på Legenes hus. Over tid har det gjort at 
Nmf i større grad involveres i det som skjer på huset, og den daglige kontakten gjør det 
enklere for Nmf å nyttegjøre seg av kompetanse og ressurser som finnes i 
moderforeningen. Det har vært en god ressurs for foreningen, men også for leder i hans 
arbeid.  
 
Alle Nmf’s representanter til landsstyremøtet i Legeforeningen var i Kristiansand, hvor vi 
deltok aktivt i flere debatter. Størst ble nok debatten om Leger før spesialisering, som 
kan leser mer om under arbeidslivsfanen i årsmeldingen. I tillegg var Nmf blant 
pådriverne for å få gjeninnført et menneskerettighetsutvalg, og det var en Nmf-



representant som fremmet forslag om å få på plass en klimaresolusjon. Resolusjonen ble 
også vedtatt!  
 
Årets første 8 måneder hadde vi særlig god dialog inn til sentralstyret via Nmf’s tidligere 
leder Eivind Valestrand. Årets leder har også hatt jevnlig dialog med presidenten, og hatt 
faste møter gjennom året. Etter flytting til Kirkegata har de tillitsvalgte lederne i 
yrkesforeningene og fagmedisinsk leder delt kontor. De tre store yrkesforeningslederne 
er også i sentralstyret, og denne kontorordningen har vært veldig nyttig for både formell 
og uformell kontakt med disse. Ved flytting tilbake til Legenes hus bør Nmf satse på å 
komme nært på disse, da det er nyttige kollegaer man ofte har felles interesser med.  
 
2019 markerte også slutten på sentralstyrets satsningsområde Studentsatsningen. 
Verveturneen er redegjort nærmere for under medlemmer. Den har vært en stor 
suksess, selv om det enda gjenstår å se det endelige medlemsresultatet. I tillegg fikk 
Nmf bevilget en stor støtte til å gjennomføre en faghelg i Budapest. Denne ble arrangert 
i regi av Nmf Utland, og ble en stor suksess. Med nærmere 300 deltakere på kurs over 
en hel helg, var det et imponerende arrangement som ble avholdt. En spesiell takk til 
ildsjelene i faghelgstyret som stod for arrangeringen.  
 
Legeforeningen startet et arbeid på å skape nye retningslinjer for både tillitsvalgte og 
medlemmer i etterkant av #MeToo. Etter debatten på landsmøtet til Nmf hvor det ble 
sendt et tydelig signal om at dette er en viktig problemstilling også for studenter, var 
Nmf’s leder involvert i disse arbeidsgruppene. Siste retningslinje for tillitsvalgte ble 
oversendt sentralstyre til behandling i starten av 2020, og ble vedtatt i slutten av januar.  

Høringssvar 
Nmf har gjennom året svart på 7 høringer. Det har blitt prioritert høringer hvor 
studentstemmen er vurdert som særlig relevant. 

- RETHOS 
- Prinsipp- og arbeidsporgram til den norske legeforening 
- Tilskuddsordning studentboliger 
- Trygderefusjon 
- Oslo kommunes legeplan 
- Akademikernes policydokument om helsesektoren 
- Legeforeningens landsstyremøte: aktuelle saker 2020 

Prosjekter 
Som resultat av delingen i global helse-komiteen, er det nå to ansvarlige som følger opp 
hver sine prosjekter.  
 
Det er gjort en prosjektgjennomgang leder av nasjonalt styres økonomiansvarlig, hvor 
det er produsert en rapport om tilstanden i de ulike prosjektene. Flere av prosjektene 
går veldig bra, og har en god relasjon til Nmf hvor vi begge bidrar til å utvikle hverandre 
best mulig gjensidig.  
Andre prosjekter har større problemer med rekruttering, og har et betydelig mer 
distansert forhold til Nmf som organisasjon. Med utgangspunkt i det arbeidet som er 



gjort med prosjektgjennomgang, kan det være naturlig å se nærmere på hvordan Nmf 
skal forholde seg til dem i fremtiden. 
 

MedHum 
MedHum har valgt nytt prosjekt, denne gang i samarbeid med Redd Barna. Innsatsen 
legges på å bedre seksuell og reproduktiv helse i Malawi. Det er et særlig fokus på å 
forebygge tenåringsgraviditeter, samt sikre støtte og helsehjelp til tenåringsmødre og 
deres barn.  
 
Styret har lagt til grunn en åpen og transparent arbeidsmetodikk hvor alle som ønsker 
har anledning til å følge styrets arbeid gjennom Google Drive og Slack. Selve 
prosjektåret er 2020, men det er allerede gjennomført flere stunts og aktiviteter for å 
starte innsamlingen. MedHum har til dette vært spesielt dyktige til å få tak i sponsorer 
som har bidratt med gaver o.l.  
 
Det gode grunnarbeidet som er gjort i 2019, gir optimisme på hva som kan bli resultatet 
av aksjonsåret 2020.  
 
 


	Innledning ved leder og nestleder
	Nasjonalt styre
	Nasjonale tillitsvalgte
	Landsstyremøter
	Landsmøtet
	Valgmøtet

	Medlemmene
	Arbeidsliv
	Grunnutdanning
	Global helse
	Internasjonalt
	Utveksling
	Media
	Legeforeningen
	Høringssvar
	Prosjekter
	MedHum


