
Brit Ellen Carlsen  
britec@stud.ntnu.no  
Sykepleie, 1. året  
  
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are 
you running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program 
Student Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- ITV Institutt for helsevitenskap i Ålesund/ 

Department of Health Sciences in Ålesund  
  
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote.  
Jeg er 37 år gammel kvinne som ønsker at alle studenter skal ha en trygg og god 
hverdag på NTNU med flotte opplevelser og samhold. Har noen saker jeg brenner 
mye for som er mobbing, ensomhet og læring. Jeg har vært tillitsvalgt på både 
videregående i en periode og tillitsvalgt på arbeidsplass i noen år. I tillegg har jeg 
vært sekretær/leder i Mental Helse organisasjon og sekretær i FFO-
Funskjonshemmedes felles organisasjon, begge Vest Agder. Er nå KTV for 1. års 
Sykepleie 2017 kullet og gleder meg til å kunne være ytterlige engasjert i saker for 
studentene. Jeg mener selv jeg har egenskaper og personlighet til denne jobben.  
  
I am a 37 year old woman, that wants all students at NTNU to have a safe and 
pleasant everyday life, with great experiences and an overall togetherness. The 
things I really care about are bullying, loneliness and learning. I’ve been a student 
representative both in high school, and at work for some years. Also, I’ve been 
secretary/leader for a mental health organization, and a secretary in FFO (The 
Norwegian Federation of Organisations of Disabled People), both in vest-agder. I am 
currently KTV for the nursing class that started In 2017, and I look forward to being 
able to be further involved in helping our students. I personally think that I have the 
right assets and the personality for this job. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word  
Målbevisst/ Determined  
  
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word  
Muligheter / Opportunities  
  
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?  
Utålmodig /impatient  
  
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?  
Engasjement / Commitment  
  
 



  

Karolina Teresa Maulen Grodås 
karolinatmg@hotmail.com 
Medisin, 2. året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you 
running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student 
Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- ITV institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap/ 
department for neuromedicine and  movement science 

- SPV medisin/medicine 
 
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and 
why YOU should have the student’s vote. 
Jeg går 2.året på medisin i Trondheim. Jeg stiller til valg i studentrådet, primært som SPV 
medisin, fordi jeg ønsker å jobbe for medisinstudentene og fremme deres synspunkter i en 
produktiv dialog med fakultetet. Etter ett år som faddersjef i Placebostyret føler jeg at jeg har 
fått med meg mye relevant erfaring i form av organisering og kommunikasjon i samarbeid 
med blant annet studentmassen, fakultetet, studentforeninger på Øya og linjeforeninger på 
Gløshaugen. Dette var en rolle jeg trivdes veldig godt i, og opplevde som spennende og 
lærerik. Gjennom dette har jeg også erfart hvor utfordrende det kan være å få til en ryddig og 
god dialog der alle føler seg hørt, og dette er noe jeg engasjerer meg for og ønsker å jobbe 
med. 
 
I’m a 2nd year medical student in Trondheim. I'm running for election in the Student Council, 
primarily as SPV Medicine, because I want to work for the medical students and promote 
their views in a productive dialogue with the Faculty. After a year as the leader for the buddy 
program for new Medical Students and a year in the board of the Medical Students' Student 
Union, I feel that I have gained a lot of relevant experience in terms of organization, 
communication and collaboration with the student body, the Faculty, Medical Student 
associations on Øya and study associations at Gløshaugen. This was a role I enjoyed and 
experienced as exciting and educational. Through this, I've also experienced how 
challenging it can be to maintain a tidy and good dialogue and that everyone feels heard. 
This is something I'm passionate about and want to work with. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Målrettet/Determined 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Fremtid/Future 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset  
Utålmodig/Impatient 
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Strukturert/ Structured 



  

Marte Stine Einstad 
marte.s.einstad@ntnu.no 
Medisin 4.  året (med forskerlinje) 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions 
are you running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program 
Student Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- ITV INB (Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap) 

 
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Jeg heter Marte Stine Einstad, er 24 år, går medisin, og stiller som kandidat til vervet 
som instituttillitsvalgt på institiutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. For tida 
går har jeg forskerlinjesemester, og til høsten vil jeg begynne på 5. studieår. Fra før 
har jeg erfaring i studentfrivilligheten på medisin, bl.a. som del av lokallagsstyret for 
norsk medisinstudentforening, styremedlem i Signifikant, linjeforeningen for 
forskerlinjestudentene, og som leder i Medicinsk Selskabs Orchester. Med fem år 
som medisinstudent bak meg håper jeg å kunne bidra med erfaringer jeg har gjort 
meg, og til å øke spredningen i kullrepresentasjonen i Studentrådet. Jeg forsker på 
hjerneslag, i forskningsgruppa for geriatri, slag og bevegelse, som er en del av INB, 
og har derfor kjennskap til instituttet fra flere hold. Jeg er motivert for å jobbe med 
videre forbedring i undervisningen og bedre samarbeid på tvers av 
studieprogrammene på instituttet. Målet mitt, om jeg blir valgt, er å være en tydelig 
stemme i saker på instituttet som angår studentene. 
 
My name is Marte Stine Einstad. I’m a 24 year old medical student, and I run for the 
position as departmental student representative at the department of Neuromedicine 
and Movement Science (INB). This semester I’m a research student, and this autumn 
I will begin the fifth year of my medical studies. During my time as a medical student, 
I have gained experience in extracurricular activities as member of the the local 
board of the Norwegian Medical Student Association and Signifikant, the medical 
research students’ association as well as leader of Medicinsk Selskabs Orchester. I 
think five years as a medical student has given me experience and insight I can 
contribute with in the Student Council. Also, I want to increase the representation of 
older students in the Student Council. As a research student I’m part of the research 
group for geriatrics, stroke and movement science at INB, and therefore I have 
knowledge of the department from different angles. I want to continue working to 
improve the level of teaching and a better cooperation between the study 
programmes. If I’m selected as a student representative, my goal will be to give the 
students a clear voice in the departmental matters which concern us. 
 
 



Beskriv deg selv med ett ord/Describre yourself in one word 
Real / Genuine 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Døråpner / Door-opener 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
Utålmodig/impatient  
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Tydelig / Being clear 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anita Vadset  
anita.vadset@gmail.com  
Sykepleie, 1. året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are 
you running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program 
Student Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- ITV Institutt for helsevitenskap i Ålesund/ 
Department of Health Sciences in Ålesund 

 
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Jeg er en voksen dame som har sittet i Ålesund Bystyre i 8 år, og i formannskapet i 4 
år. Jeg har hatt en mengde styreverv. For tiden er jeg nestleder i Møre og Romsdal 
Nei til EU og er styreleder i Borettslaget vårt. Jeg er opptatt av hverdagen for 
studentene og har allerede utført en undersøkelse på hva førsteårsstudentene i 
sykepleie er fornøyd/misfornøyd med. Jeg har kurs i styrekompetanse.  
 
I'm a grown woman whom spent 8 years (2007-2015) as a member of the City 
Council in Ålesund. I was also a member of the Precidency of Ålesund. I have been 
member of a number of boards and currently I am the vice president of Møre og 
Romsdal 'Say NO to the EU'. I am also chairman of the board in our cooperatives 
(OBOS). I have taken an extensive cours in how to be a board member, rules and 
regulations. As a student I am concerned about how every day student life is, and I 
have done research about how the first year nursing students are satisfied with 
teaching, facilities and generally the program and curriculum. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Erfaren/Experienced 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Muligheter/Possibilities 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
Utålmodig/Impatient 
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Inkluderende/Inclusive 
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Julie Mork Aune  
julie_aune@hotmail.com 
Medisin, 4. år 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you 
running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student 
Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
-  SPV Medisin/SPV Medicine  

    
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Jeg ønsker å arbeide for de saker som angår medisinstudentene ved fakultetet. Jeg 
har en genuin interesse og engasjement for studentpolitikk, og ønsker nå å involvere 
meg videre ved å stille som Studieprogramtillitsvalgt for Medisin. Jeg har tidligere 
sittet i styret til MSO, i kullets referansegruppe, og sitter i dag som kulltillitsvalgt og 

som arbeidslivsansvarlig i Nmf Trondheim. Etter 4 år som medisinstudent har jeg 

god kjennskap til oppbygningen av studiet og til de ulike problemstillingene knyttet til 
studieårene. Gjennom mine forskjellige verv har jeg blitt eksponert for ulike måter å 
forholde seg til studentpolitikken og fakultetet. Dette har resultert i at jeg har blitt 
nokså uredd for å gå inn i diskusjoner og utfordre den andre parten. Det vil være helt 
essensielt å ha en god dialog med kulltillitsvalgte for de ulike studieårene. Jeg tror at 
min erfaring som tillitsvalg i Nmf og som kulltillitsvalgt vil komme til stor nytte. Skulle 
jeg bli valgt tror jeg både det vil bli spennende og lærerikt for min egen del, men mer 
viktig vil jeg legge ned en solid innsats i de saker medisinstudentene ønsker å 
fremme (eks. saken om lesesalplassene)! Jeg ønsker å være en tydelig og synlig 
tillitsvalgt for medisinstudentene, og håper derfor at dere stemmer på meg som 
Studieprogramtillitsvalgt for Medisin (SPV medisin).  
 
My wish by applying for the position SPV, is to work with relevant cases that 
concerns the medical students at this faculty. I have a genuine interest and 
commitment to student politics, and now I wish to get further involved by running for 
Student Program Representative for Medicine. Previously I have been in the board of 
MSO, in the class reference group, and today I am the class representative for kull 
14 and in the board of Norwegian Medical Student´s Association, Trondheim. After 
four years as a medical student I have a good base of knowledge within the study 
structure and the various issues related to the different study years. Should I be 
chosen, it will for my own part be both educational and exciting, but more importantly, 
I will put a solid effort into the cases the medical students want to promote (eg. the 
distribution of the reading rooms). I wish to be a clear and concise representative for 
the medical students, and therefore I hope you will vote for me as the Student 
Program Representative for Medicine (SPV medisin) 
 
 



Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Pågangsmot/Determination 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Fremtidsrettet/Future-oriented  
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
At jeg lyver om hva min dårligste egenskap er /That I lie about what my worst asset is 
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Engasjert/ Committed 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inga Skogvold Rygg 
inga.rygg@gmail.com 
Medisin, 2. Året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you 
running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student 
Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- Fakultetstillitsvalgt 3/Faculty student representative 3 
 
 

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme 
Det siste året har jeg vært fakultetstillitsvalgt, og fått jobbe med viktige og 
interessante saker sammen med et engasjert og dyktig studentdemokrati. Det har 
vært så givende at jeg ønsker å stille til et nytt år i vervet. Som FTV ønsker jeg det 
neste året å jobbe for:  
- å ferdigstille alle de formelle prosessene vi har jobbet med siden fusjonen, så 
Studentrådet kan jobbe mer med politikk  
- å sørge for at studentene ved MH-fakultetet i større grad blir hørt, gjennom å få på 
plass faste rutiner for allmøter, gjøre Studentrådet mer synlig og å se på hvordan 
Studentrådet er organisert i dag  
Et år i vervet har gitt meg god innsikt i hvordan studentdemokratiet fungerer og hvilke 
saker det vil være viktig å jobbe med framover. Fra før har jeg lang erfaring fra 
studentfrivilligheten, bla. som ansvarlig redaktør i Studentmediene i Trondheim (hvor 
jeg var øverste leder for 250 medarbeidere), lokal arbeidslivsansvarlig i Norsk 
medisinstudentforening og leder for Klima=Helse Trondheim. Jeg har også jobbet 
som journalist i bla. Universitetsavisa og Aftenposten, og er godt oppdatert på 
studentpolitikk. Sammen med et stort ønske om å gjøre studiehverdagen vår bedre, 
håper jeg dette gjør at du vil stemme på meg! 
 
This past year I have been a faculty student representative, and been allowed to 
work with important og interesting challenges with a engaged and skilled student 
democracy. It has been very rewarding, and has made want to run for re-election. 
This coming year I want to work to: 
- Finish all the formal processes we have been working with since the merging, so 
that the Student Council can spend more of their time on student politics. 
- Make sure that the students at the faculty are hard to a larger degree than today. I 
will achieve this through routines for general meetings, making the Student Council 
more visible and looking at how the Student Council is organised today. 
A year in this position has given me insight as to how the student democracy works 
and what will be important to work on going forward. I already have a lot of 
experience from the student volunteer community in Trondheim, including as editor-
in-chief for The Student Media (where I was the leader of 250 co-workers), local 
representative in the Norwegian Medical Student Association og leader of 



Climate=Health Trondheim. I have also worked as a journalist in Universitetsavisa og 
Aftenposten, among others. 
I also have a burning wish to make our everyday life as students better. I hope you 
will vote for me! 
 
Beskriv deg selv med ett ord 
Snill/kind 
 
Beskriv NTNU med ett ord 
Stort/Big 
 
Hva er din dårligste egenskap? 
Jeg er sta - det gjør at jeg av og til fortsetter å jobbe med ting når det hadde vært 
bedre å gi opp og gjøre noe annet. / I’m stubborn - I sometimes keep working on 
things when it would have been better to just give up 
 
Hva er din beste egenskap? 
Jeg er sta - det gjør at jeg får ting gjort/ I’m stubborn - so I get things done  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ine Fjær 
inefj@stud.ntnu.no 
Sykepleie, 2. året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are 
you running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program 
Student Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- ITV Institutt for helsevitenskap i 
Gjøvik/Department of Health Sciences in Gjøvik 
 

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Jeg går andre året på sykepleien og er 23 år gammel. Som person er jeg ikke redd 
for å si hva jeg mener, er veldig engasjert i det jeg gjør og mener selv jeg har god 
organisasjonsevne. Det siste året har jeg vært instituttillitsvalgt (ITV) ved instituttet for 
helsevitenskap på Gjøvik (IHG). Engasjementet mitt for at vi studenter skal få en 
bedre hverdag og en bedre kvalitet på utdanningen vår, gjør at jeg stiller til gjenvalg. I 
tillegg ønsker jeg å jobbe videre med blant annet å forbedre praksis og kontakten 
med næringslivet under utdanningen. Det siste året som ITV har gitt mange gode 
erfaringer, spesielt det å tale studentenes sak, komme i kontakt med studenter, og 
hvordan løse deres utfordringer på universitetet. 
 
Im a second year nursing student, and im 23 years old. As a person im not afraid of 
voicing my opinion, im very commited to what I do and I believe I have good 
organizational skills. This past year I have been ITV for Department of Health 
Sciences in Gjøvik. My commitment and engagement for improving the everyday life 
for us students and a better quality of our education, makes me want to run for ITV 
again. I also want to work towards improving our clinical practice,and contact with 
businesses/future workplaces during our education. The last year as an ITV has 
given me a lot of good experiences, especially being the voice of the students 
opinions, come in contact with students, and how to solve their problems at the 
university. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Engasjert/comitted 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word? 
Kvalitet/Quality 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
Sta/stubborn 
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Pågangsmot/ determination 



Regine Bergem Romundstad 
reginebr@stud.ntnu.no 
Sykepleie, 1. året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you 
running for?  
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative  
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student 
Representative  
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student 
Representative  
 
- ITV Institutt for samfunnsmedisin og 
sykepleie/Department of Public Health and Nursing 
 

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Har vært kulltillitsvalgt for kull 2017 på sykepleien. Jeg er engasjert og ønsker at 
studentene skal bli hørt i saker som angår dem og deres studenthverdag. 
 
I’ve been the class student representative for the nursing class that entered in 2017. I 
am engaged and I want the students voices to be heard, regarding things that affect 
them and their everyday student life. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Sprudlende/ Sparkling 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Kunnskap/Knowledge 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
Sta/Stubborn 
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Omsorgsfull/caring 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Mats Bjørnstadjordet  
matbjo@stud.ntnu.no  
Medisin 2. året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are 
you applying for? 
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student 
Representative SPV 
=Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student 
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental 
Student Representative 
 
 - ITV Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine 
and Movement Science 

 
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Motivert og arbeidssom kar på 2. året medisin. Tidligere og nåværende engasjert i 
ulike linjeforeningsstyrer. Ønsker å formidle studentenes vilje til SR. Veldig glad i 
teamarbeid og gode diskusjoner.  
 
Motivated 2. year medical student with good work ethics. Previous and current 
enganged in the board of different student organizations. Wish to convey the 
students will to SR. Love team work and good discustions. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Lagspiller/Team player 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Proaktivt/Proactive 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
Vanskelig. Alle har sine svakheter. Jobber for å bli bedre/Hard. Everybody has their 
weaknesses, I’m working to improve myself 
  
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Løsningsorientert/Solution oriented 
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Julie Tveita Lea  
julie.tveitalea@gmail.com  
Medisin 3. året 
 
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you 
applying for? 
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative 
SPV 
= Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student 
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental 
Student Representative 
 
- Fakultetstillitsvalgt 1/Faculty student representative 1 

 
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself 
and why YOU should have the student’s vote. 
Hei! Jeg er nå på mitt tredje år på medisinstudiet, og har hatt litt diverse verv siden 
jeg startet. Mest tid har nok godt til IT-sjef og senere leder for linjeforeningen. Før 
medisin gikk jeg et år siving på Gløshaugen, og jeg tror erfaring fra både annet studie 
og annet verv kan komme godt med som FTV! Noe av det jeg har lyst til å jobbe med 
er bedre kommunikasjon mellom studentene og fakultetet, noe jeg har erfart at ikke 
alltid er like vellykket. Spesielt med nye IT-løsninger og større fakultet. I tillegg synes 
jeg undervisningskvalitet alltid burde være noe studentrådet jobber for å bedre. 
 
Hi! I’m a medicine student in my third year, and during these past three years i have 
been active in different student groups and organisations. Especially work for the 
medicine student organisation, Placebo, is something i have spent a lot of time with, 
both as a member and as leader of the board. I studied engineering for one year 
before i began here, and i think my experience from both student organisations and 
studying at Gløshaugen can be very useful as FTV! As FTV i would like to work on 
improving the communication between the faculty and the students, both ways. New 
IT systems and a bigger faculty makes this both more important and more difficult. In 
addition to this, I believe that the student council always should work to make sure 
our classes are of highest possible quality. 
 
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word 
Avbalansert/Balanced 
 
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word 
Ambisiøs/Ambitious 
 
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? 
Kronisk forsinket/Chronically late 
 
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? 
Diplomatisk/Diplomatic 
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