Saksliste Studentrådet, MH-fakultetet

Saksliste
Sted: MTM32
Dato: Onsdag 19.09.18
Tid: 1630 – 1900
Innkalte: Julie Tveita Lea (FTV), Edgar A. Tandberg (FTV), Inga S. Rygg (FTV), Johanne E.
Skage (FTV), Julie Mork Aune (SPV medisin), Ine Fjær (ITV IHG), Mathias Kjersem Heggedal
(ITV IHG), Anita Vadset (ITV IHÅ), Silje Kippernes (ITV IHÅ), Magnus N. Sørensen (ITV IKOM),
Helene R. Uthaug (ITV INB), Marte Stine Einstad (ITV INB), Camilla Huke (ITV IPH), Regine
Romundstad (ITV ISM), Anja I. Djupeland (ITV ISM), Signe Gjerstad (ITV ISB), Polina Bravikova
(ITV Kavli), Philip Lautin Jackson (Styremedlem NTNU), Nina Westerlund Støen
(Førstekonsulent).
Fraværende: Philipp Jackson, Nina Steen, Magnus Nebb, Ine Fjær, Anita Vadset
Møteleder: Julie Tveita Lea
Referent: Johanne Eikeland Skage
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Velkommen og utfordringer i vervet
Kl. 16:30–16:45
Noe som har skjedd i det siste, som du vil ha innspill fra resten av SR på?
Helene og Marte-Stine: Sliter med kontakt med KTV på INB, men har fått valgt alle KTV-ene.
Sliter med å skaffe bedrifter til næringslivsdagen.
Inga: sliter med å få kontakt med studiekonsulenter eller KTV. Noen får ikke folk til å stille.
Silje: Vanskelig med kommunikasjon med KTV-er. Kommunikasjonsproblemer mellom KTV-er
og ITV-er.

56/18 Gjennomgang av budsjettposter v/Nina
Kl. 16:45–17.00
Nina er ikke her. Edgar orienterer. SR sier poster er uklare og vanskelig å finne frem i.
Budsjettet skal oppdateres av Inga og Edgar. Ønsker om flere underkategorier. Kategoriene
trenger ikke være formelt i budsjettet. Inga og Edgar tar ansvar for å lage et parallelt
kategori-dokument.

57/18 Kommunikasjonsplattform: Facebook
Kl. 17:00–17:10
Hvordan har det fungert å bruke Facebook som kommunikasjonsplattform de siste to ukene?
Gjennomgående argumenter:
For Slack: lettere å holde oversikt over mange grupper samtidig. Enklere å skille privatliv med
SR-aktivitet. Redd for at informasjon skal drukne i alle varsler på Facebook, og derfor enklere
med en egen plattform for SR.
For Facebook: Alle har det, og alle er kjent med hvordan det fungerer. Alle trådene i Slack
gjør det uoversiktlig. Det er allerede mange plattformer å forholde seg til, og vi trenger ikke
enda en.
Konklusjon: Det holdes kurs i bruk av Slack på neste møte. Frem til da brukes Facebook.
Deretter stemmer vi over det. Alle dokumenter skal legges på Disk, uavhengig om vi bruker
Slack eller Facebook.
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58/18 Allmøtet: oppsummering og vedtak
Kl. 17:10–17:15
11.sep holdt vi allmøte. Vi tok opp navneendring (SL til SR), velferdsmidler, generalforsamling
og lesesalplasser. Julie, Johanne og Edgar oppsummerer det viktigste fra møtet.
Kritikk av allmøte 11/09/18: I forkant av allmøtet har det vært for lite informasjon, og noe av
informasjonen har ikke nådd frem til alle. I tillegg burde vi informert deltagere på møtet om
at det ble streamet, og gi beskjed om at studenter som ikke har mulighet til å komme kunne
se streamen.
Forslag til hvordan forbedre oppslutning på allmøter: Ha studieprogram- eller instituttavgrensede møter. Disse kan med fordel gå ca. samtidig. Ifølge Inga finnes det sannsynligvis
et hull i timeplanen den 9. november. En generalforsamling per år, da på alle campi samtidig
med stream. Utrede om det er mulig å få en foredragsholder til å holde et gøy foredrag før
allmøtet/ generalforsamling.
Det bør også opprettes en mappe i Drive med referat fra studieprogram-allmøter slik at vi
kan finne saker som overlapper mellom ulike institutt og utdanningsprogram.

59/18 AMEE
Kl. 17:15 – 17:20
Edgar, Johanne og Julie var på AMEE-konferansen og har gitt et referat fra turen på
instituttledermøtet 18.sep. Liten oppsummering av konferansen.
Edgar presenterer:
- Vi dro for tidlig ned.
- Fokus på leger og medisinstudenter. Men også relevant for andre helsefag.
- Informasjonsmangel i forkant. Det er nå laget et erfaringsskriv.
- VR/AR er tydeligvis fremtiden, men teknologien er ikke helt på plass ennå. Mye av
konferansen fokuserte på nye hjelpemidler.
- Studenter som lærere: studenter ble brukt som lærere med gode resultater. SR
diskuterte deretter bruken av studenter som lærere på SR. Konklusjonen er at det
finnes til en viss grad. Det finnes flere eksempler som synes å fungere godt. Vi bør
fokusere på å få dette inn i større grad, der det passer. Eksempler på steder det kan
passe er: statistikk på medisin, t
Tver.Sam. Sannsynligvis kan stud.ass kun benyttes der det er konkret og avgrensede
temaer. Vi bør fokusere på å bruke interne (MH-studenter) til stud.ass. her.
- Mathias påpekte at språkbarrierer var et problem innen forskning som ble snakket
om på AMEE.
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60/18 Omorganisering av SR: SPV sykepleie v/Inga
Kl. 17:20-17:30
Det har vært snakk om å ha en SPV for sykepleie. Inga har laget oversikt og presenterer
saken.
Se Ingas dokument på Disken vår for nærmere info om løsningene.
ISM-ITV-ene blir spurt om hva de synes om å erstatte en ITV med en SPV: Må være tydelig
arbeidsfordeling. Det finnes ikke studieprogramleder på sykepleie, men det skal komme en
felles på MH snart. Vi må se på arbeidsmengde, og det må sannsynligvis være to ITV-er. De
to bør være sykepleie. Husk på at SPV-er kan være fra Gjøvik eller Ålesund. SPV-sykepleie
kan ikke ta KTV-møter, pga. geografiske avstander.
Skal SPV-sykepleie ha samme oppgaver som SPV-medisin? Forslag om å ha en helt ny stilling
(alt. 2). Vi har gode argumenter for å opprette et SFU med en SPV-sykepleier. Siden
fakultetet har endret sin oppbygging, bør vi kunne endre vår. Passe på å unngå en eventuell
dobbeltrolle.
Vedtak:
Alt 1: for å opprette MFU - alle
Alt 2: mot å opprette MFU- 0
Alt. 3 for å opprette SFU: alle
Alt 4 mot å opprette SFU: 0
Vedtatt opprettelse av MFU og SFU.
Vi fortsetter med opprettelsen av et MFU/SFU, Inga orienterer:
MFU:
SPV medisin + 6 KTVer + 3friplasser
De får goder.
Må levere en arbeidsplan for hvert år. Rapporterer til SR.
Hvem skal velge friplassene?
Hos de andre MFU-ene søker interesserte til MFU. SR foreslår valg på våren sammen med
vårt valg. Hvis ingen stiller, kan SR finne egnede kandidater. SR skal ikke bestemme hvordan
rollene fordeles internt i MFU-et.
SFU:
Inga orienterer:
- Problem: veldig mange KTV-er.
- Forslag til å bare ha KTV-er fra 2. og 3. klasse. Begrenset til antall KTV-er på et kull.
Både deltid og heltid. Vi kan la det stå åpent til vi finner ut av ting.
Julie Mork følger opp MFU videre.
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Forslag: FTV-ene ser hvor fort man kan få SPV sykepleie, for å ikke få for mye belastning på
ITV-er. Det blir skrevet i to-do-listen.

61/18 Næringslivsdagen
Kl. 17:30–17:40
Næringslivsgruppa informerer, og SR kommer med innspill.
Heter nå helsekarrieredagen. God oppslutning på Facebook!
Punkter vi må jobbe med frem mot dagen:
• Blæsting: Laget en TO-DO-liste for helsekarrieredagen som ligger på Disk. Planer om
en blæste-video. Mail, stand(?), KTV-er.
• Bekymring: MTA tar bare 90. Nå ser det jo ut til at det blir 200+. Streaming?
Facebook? Forfriskninger i naborom med streaming? Må passe på at folk ikke skal
forsvinner! Må bookes nå. Øya?
• St. Olavs driftsservice hadde best tilbud, vi får da råd til kake og kaffe som vi
lager/trakter selv.
• Alle i SR oppfordres til å være med å hjelpe til
-Vil Ålesund/Gjøvik bli med? Det er åpent for å bli med, send i så fall melding til FTVer.
• Signe: bedriftspåmelding. Vi må ringe rundt, og trenger hjelp til det. Spør hva
bedriftene vil ha fra oss, om de ikke vil komme.
• Vær på i møter der det er snakk om næringslivet. Kan rekruttere bedrifter til neste
år?
• Transport fra Tunga må ordnes.
• Oppsummert: Vi har kontakt med catering og reservasjon av rom. Studenter på plass,
mangler litt bedrifter.

62/18 Skikkethetsnemnda
Kl. 17:40-17:45
Hopper over denne saken. Er en misforståelse at den kom med.
PAUSE FRA 17.45 TIL 18.00
63/18 Kina-samarbeid
Kl. 18:00–18:10
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På instituttledermøtene har det vært tatt opp et forskningssamarbeid mellom NTNU/MH og
Kina. Her kan det være flere etiske problemer, men også en enorm ressurs for NTNU. I
forbindelse med dette samarbeidet vil det sannsynligvis komme ønsker om
studentutveksling mellom Kina og NTNU. Julie og Edgar informerer.
Ingen hast, sak utsettes pga. tidsbruk.
64/18 Kjønnskvotering
Kl. 18:10–18:20
Dette vil bli tatt opp på neste fakultetsstyremøte. Johanne har vært involvert i dette før og er
invitert til å holde innlegg på møtet med Toril Forbord. Hvor står SR her? Hva mener
studentmassen ved MH om dette?
Noteres at denne saken bør taes opp på KTV- og klassenivå, før vi kan gi noe høringssvar. SR
er i alle fall enig i at noe må gjøres for å få likere kjønnsfordeling. For kort frist til 28/09/18.

65/18 SHoT
Kl. 18:20–18:40
MH scorer dårlig i nesten alle kategorier sammenlignet med andre fakultet. Hva kan det
skyldes, og hva kan vi gjøre med dette?

Det ser dårlig ut, men det er egentlig ikke så dårlig. Vi fortsetter denne saken en annen gang
pga. tidsbruk.

Ålesund og Gjøvik kan si seg fornøyd for kvelden. (Eventuelt)
66/18 Lesesalplasser
Kl. 18:40–18:50
Julie M., Julie T. og KTV for kull 13 (Kari Syverud) jobber med å sette i gang ny ordning for
lesesalene.
Julie T. har snakket med Hans Martin. Han vil ikke snu på den nye organiseringen, da han
mener studentene ble involvert sist.
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Julie M. har tatt dette videre. Vi har en undersøkelse om dette, så vi har studentene i ryggen.
Mener at det har begynt å gå utover det faglige, da situasjonen rundt lesesalplassene er
usikker. Skal skrive et formelt brev med SPV master når denne er valgt.
Konklusjon: sjekke hvordan status på lesesalplasser er. Sannsynligvis vil det kanskje dukke
opp selvjustis på 6. klasse medisin. Etter jul vil det skje noe.
Dette er en sak som haster, og som vi bør ha en løsning på før jul.
Pass på at de andre masterstudentene ikke drukner i medisinstudentenes engasjement.
Samtidig, ikke straff medisinstudentene for å være engasjert.

67/18 Kartlegge undervisningskvalitet
Kl. 18.50 – 19.00
Det virker som om tilbakemeldinger fra referansegrupper bare av og til tas til etterretning av
undervisere/fakultet. Både fakultetet og studentene burde være interesserte i å sørge for
best mulig undervisning, så ikke vi bruker masse ressurser på forelesninger el.l som få får
noe ut av. Forslag om å samle inn data på hva studentmassen ved MH faktisk mener om
undervisningen de får, og om de føler at tilbakemeldinger har noen effekt.
Utsatt pga. tid.

Eventuelt og møtekritikk
Kl. 19:00–19:05
Inga: representanter til to grupper. Frist går ut i snart. Trenger en representant til TverPraks
og samarbeidsutvalg for utdanning.
Marte-Stine vil sitte i Tver.Sam-utvalget.
Trenger representant til samarbeidsutvalg for utdanning: Saker på KDs nivå og Helse-MidtNorge. Johanne blir det.
Edgar: Brita Pukstad vil ha med representant til intervju for innovasjonslab. Tar det på mail. I
løpet av neste uke.
Polina: kan vi bytte om på valget av SPV-master slik at det blir på høsten? Det passer bedre
med utdanningsløpet. Saken skal sjekkes opp i.
Møtekritikk:
Det noteres at SR må bli flinkere på å bruke tegn riktig.
Saker der det ikke skal fattes vedtak, bør være strengere når det gjelder tidsbruk.
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