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Årsmøte for utenlandsstudentene
Norsk medisinstudentforening 
Utland avholdt årsmøte i august. 
Årsmøtet valgte nytt styre og vedtok 
nytt arbeidsprogram for 2002–03.

Ny leder i Nmf Utland er Tobias S. Johan-
sen, Polen. De øvrige styremedlemmer er
Marit Halonen Christiansen, Irland, som
også er hovedstyrerepresentant, Tom H.
Thune, Danmark, Marie Thoresen, Irland og
John Søfteland, Tsjekkia. De to sistnevnte er
nye i styret.

President Hans Kristian Bakke innledet til
debatt der turnustjeneste og spørsmål om
fremtidig legeoverskudd var noen av de vik-
tigste temaene. Til stede på årsmøtet var
også studentprestene for Europa, Hanne Ha-
gen og Torbjørn Holt som orienterte om stu-
dentpresttjenesten.

Nmf Utland hadde per 7.8. 2002 982 med-

lemmer. Dette tilsvarer en
organisasjonsprosent på
52, og er en nedgang på
13 % siden forrige årsmøte. Et av de viktige
satsingsområdene for det nyvalgte styret vil
derfor være økt rekruttering av nye medlem-
mer. 

Det nye arbeidsprogrammet vektlegger
arbeidet med turnustjeneste, informasjon til
medlemmene gjennom månedsmail og In-
ternett, kurstilbud, spesielt årlige kurs i
akuttmedisin, fagseminar i samarbeid med
ANSA og full opplæring av kontaktpersoner
ved fakultet med norske medisinstudenter.

For ytterligere informasjon, se Nmf
Utlands Internett-sider: www.medisinstu-
dent.no

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Norsk president for verdens 
medisinstudentorganisasjon

Kristina Øgaard ble i sommer valgt 
til president for International Feder-
ation of Medical Students’ Associ-
ations (IFMSA) for skoleåret 
2002–03.

Nyvalgt president Kristina Øgaard (23), som
nylig avsluttet sitt tredje år på medisinstu-
diet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim, planlegger å ta et
friår for å være mest mulig sentralt plassert
i forhold til IFMSAs samarbeidspartnere,
samt å kunne representere organisasjonen på
arrangementer som finner sted i Genève og
Sentral-Europa. Organisasjonen disponerer
fritt et kontor i hovedkvarteret til World
Medical Association i Ferney-Voltaire i
Frankrike. Ledervervet er et heltidsverv.

Organisasjonen er en idealistisk, upolitisk
føderasjon av nasjonale medisinstudentor-
ganisasjoner med over én million medlem-
mer fordelt på 90 medlemsland. IFMSA er
den største organisasjonen i verden med stu-
denter i ledervervene.

Hovedoppgaven er å fremme samarbeid
mellom medisinstudenter over hele verden.
Først og fremst gjelder dette utveksling av
ideer, kompetanse og erfaringer innen hel-
serelatert studentarbeid og ikke minst stu-
dentutveksling. I tillegg igangsettes det en
rekke internasjonale og nasjonale prosjekter.
Koordineringen av arbeidet foregår på to år-
lige internasjonale møter, der studenter mø-

tes for å jobbe
sammen om helsere-
laterte spørsmål.

Siden IFMSA ble
grunnlagt i 1951, er
den blitt en anerkjent
aktør når det gjelder
internasjonale helse-
spørsmål. Organisa-
sjonen har hatt et offi-
sielt samarbeidsfor-
hold til Verdens
helseorganisasjon fra
1969, og samarbeider

også med flere andre av FNs organer. IFM-
SA samarbeider dessuten svært tett med
World Medical Association og en rekke an-
dre internasjonale organisasjoner.

Organisasjonens aktiviteter er organisert
i seks komiteer: klinisk utveksling, forsk-
ningsutveksling, folkehelse, seksualopplys-
ning og AIDS, flyktning- og fredsarbeid og
medisinsk utdanning.

IFMSAs sentralstyre består av president
og to nestledere, samt generalsekretær og
kasserer. I tillegg velges det en leder for hver
av komiteene.

For ytterligere informasjon, se IFMSAs
hjemmesider: www.ifmsa.org

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Utenlandsstudentenes nye styre (fra v.): Tom H.
Thune, Marie Thoresen, Tobias S. Johansen, Ma-
rit Halonen Christiansen. John Søfteland var
ikke til stede. Foto L.B. Johannessen
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legefakta
Antall medisinstudenter i utlandet 
med støtte fra Statens lånekasse for 
utdanning, herav med gebyrstipend. 
Studieår og studieland

Se også Legeforeningens Internett-sider:
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id
=18#medisinstudenter

2000–
01

Herav
gebyr-

stipend
2001–

02

Herav
gebyr-

stipend

Ungarn 463 441 485 464
Polen 312 299 357 348
Tyskland 351  1 318  0
Danmark 181  0 207 1
Irland 119  74 130  77
Australia  63  3  77  3
Stor-
britannia  70  27  70  20
Sverige  86  2  62  0
Tsjekkia  47  47  62 56
Neder-
land  47  16  45  13
Malta  13  1  12  1
USA  8  6  6  6
Italia  6  5  5  4
Østerrike  6  1  4  4
Spania  4  3  3 3
Island  3  0  2  0
Frankrike  2  1  2  2
Belgia  2  2  2  2
Sveits  1  0  1  0
Andre  33  25  30  26

Totalt 1 817 954 1 880 1 030

Kilde: Statens lånekasse for utdanning


