AKTUELT I FORENINGEN

Seminar om kollegiale
støttegrupper
De kollegiale støttegruppene i Nord-Norge
avholder seminar om dette på Svinøya Rorbuer i Svolvær 2. og 3.9. 2010. Deltakerne
inviteres til å reflektere over hvordan man
best kan få et godt liv kombinert med en
travel legehverdag. Samtidig får man med
seg gode råd fra en søvnforsker, en filosof,
en arbeidsmedisiner, en forsker, en psykiater og ikke minst gode kollegaer.
Les mer på:
www.nordland-legeforening.no

Nedgang i legemeldt sykefravær
Dette er svært positivt og kan være en start
på veien mot et mer inkluderende arbeidsliv, sier leder av Allmennlegeforeningen
Trond Egil Hansen. Sykefraværstallene for
1. kvartal 2010 viser at det legemeldte
sykefraværet har gått ned fra 6,4 til 5,8 %
fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, noe
som tilsvarer en nedgang på 9,7 %. Sykefraværet totalt har gått ned fra 7,7 til
7 % i samme periode. Det tilsvarer en nedgang på 8,9 %. – Nedgangen er gledelig og
viser at stort fokus på – og debatt om –
sykefraværsarbeidet kan ha hatt effekt.
Nå er det viktig å arbeide systematisk med
forebygging og god tilrettelegging på den
enkelte arbeidsplass for at flest mulig kan
være i arbeid, sier Trond Egil Hansen.
Les mer: www.legeforeningen.no/id/
162987.0

Nasjonal nemnd
for overdragelse av praksis
Advokatene Nils J. Grytten og Kjersti Patricia Amundsen er reoppnevnt som ledere av
Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis i fastlegeordningen for perioden 1.7.
2010 til 30.6. 2012. Øvrige medlemmer er
fra Allmennlegeforeningen: Øystein Furnes, Alta, Anne Hensrud, Bardu, Lars Erik
Halvorsen, Trondheim, Gunnar Ramstad,
Bergen, Magnhild Aanje, Oslo og Karin Frydenberg, Gjøvik. Fra Yngre legers forening:
Jo Endre Midtbu, Tromsø, Espen MøllerHansen. Oslo og Nils Henrik Tollefsen,
Oslo. Fra Leger i samfunnsmedisinsk
arbeid: Ole Johan Bakke, Holmestrand og
Barbro Kvaal, Trøgstad.

Videreføring av
lokalsykehuspolitikkprosjektet
Sekretariatet har lagt frem forslag til oppfølging av prosjektet om lokalsykehuspolitikk behandlet av sentralstyret 28.4. 2010.
Lokalsykehuspolitikk-gruppen bestående
av representanter fra Norsk overlegeforening, Yngre legers forening, Allmennlegeforeningen, FaMe-gruppen og Norsk indremedisinsk forening opprettholdes, og skal
utarbeide et utvidet notat som skal forelegges sentralstyret innen utgangen av september, med sikte på politisk utspill
i tilknytning til Nasjonal helseplan.
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Aktive medisinstudenter
med internasjonalt blikk1650
Over 6 000 norske ungdommer er nå
i gang med medisinstudiet, i Norge
eller i utlandet. 3 985 av disse er
medlemmer i Norsk medisinstudentforening.
I tillegg til studiene er svært mange av studentene engasjert i en rekke prosjekter både
i inn- og utland. I denne utgaven av Aktuelt
i foreningen har vi gitt ordet til noen av
medisinstudentene for å gi et innblikk i det
de er opptatt av.
Leder i Norsk medisinstudentforening
(Nmf) Kristin Kornelia Utne, som studerer
i Polen, skriver om utenlandsstudentene
under overskriften Borte bra eller hjemme
best? mens Jo-Inge Myhre bl.a. skriver om
tillitsvalgtopplæring for medisinstudenter
og om pasientsikkerhet. Egil Martinsen,
som underviser medisinstudenter i psykiatri
ved Universitetet i Oslo, er intervjuet om et
nytt kurstilbud til Oslo-studentene – et tredagers kurs i samtalemetodikk. Et tilsva-

rende kurs har allerede eksistert noen tid
ved Universitetet i Bergen.
Mange medisinstudenter er engasjert
i internasjonalt arbeid gjennom aktiv deltakelse i feltet og gjennom deltakelse i ulike
internasjonale organisasjoner. Dette
arbeidet gir flere av artiklene et innblikk i.
Også på området klima og helse har mange
medisinstudenter et sterkt engasjement.
Medisinstudentenes humanitæraksjon
MedHum engasjerer også svært mange studenter gjennom aksjonen som går til ulike
prosjekter i utviklingsland. Dette kan man
lese mer om på www.medhum.no.
Engasjerte og aktive studenter som har
en ekte interesse for medisinen som fag og
et stort engasjement for de globale utfordringene vi står overfor, lover godt for fremtiden.
Les mer om medisinstudentene på
www.medisinstudent.no
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Tillitsvalgtopplæring for fremtiden
1650

Økt aktivitet på flere områder krever
en effektiv tillitsvalgtopplæring. Det
er vesentlig for å kunne opprettholde
og øke aktiviteten til foreningen.
1.1. 2009 fusjonerte Norsk medisinstudentforening (Nmf) med IFMSA-Norge (International Federation of Medical Students’ Associations), og fra å være en ren fagforening er
Nmf nå i tillegg en interesseorganisasjon.
Vi skal i tillegg til å ivareta medisinstudentenes faglige og økonomiske interesser
også bidra til å gi studentene innsikt
i globale og nasjonale helsespørsmål. Noe
av det fusjonen har medført er at Nmf nå
jobber med prosjekter som klimakampanjen
og å tilby medisinstudenter både klinisk
utveksling og forskningsutveksling og med
pasientsikkerhet.
Dette kommer i tillegg til de tradisjonelle
fagforeningsområdene. Økt aktivitet på
flere områder krever en effektiv tillitsvalgtopplæring. Det er essensielt for å kunne
opprettholde og øke aktiviteten i foreningen. Nmf opplever også, som andre
studentorganisasjoner, en stor gjennomtrekk av tillitsvalgte, noe som bare øker
behovet for denne tillitsvalgtopplæringen.

Gjennom medlemskapet i IFMSA har
Nmf fått tilgang til et internasjonalt program for tillitsvalgtsopplæring; IFMSA
Training. Her kan erfarne medisinstudenter
delta på et standardisert seminar – Training
New Trainers workshop (TNT) hvor de
lærer å formidle sin organisasjonserfaring
og kunnskap til sine medstudenter. Deltakerne får tittelen IFMSA Trainer, og de får
muligheten til å holde egne seminarer i innog utland. Temaene på disse seminarene
omfatter alt fra prosjektstyring og presentasjonsteknikk til strategisk planlegging og
gruppedynamikk.
I februar 2010 arrangerte Nmf den første
norske Training New Trainers workshop,
med deltakere fra Norge og Finland. Vi har
nå 11 aktive «trainers». Representanter fra
Nmf er også blitt flittig brukt i utlandet, og
bare i år har Nmf bidratt til å utdanne 32
internasjonale «trainers» gjennom å arrangere TNT i både Norge, Thailand og
Australia.
Jo-Inge Myhre
joimyhre@gmail.com
Norsk medisinstudentforening
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