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Saksliste
Sted: MTM32, MTFS, 3. et.
Dato: Onsdag 31.10.18
Tid: 1630– 1900

Innkalte: Julie Tveita Lea (FTV), Edgar A. Tandberg (FTV), Maria Høigaard (FTV), Johanne
E. Skage (FTV), Julie Mork Aune (SPV medisin), Hanne Grønnestad (SPV master), Mathias
Kjersem Heggedal (ITV IHG) Magnus N. Sørensen (ITV IKOM), Helene R. Uthaug (ITV
INB), Regine Romundstad (ITV ISM), Signe Gjerstad (ITV ISB), Polina Bravikova (ITV
Kavli), Philip Lautin Jackson (Styremedlem NTNU), Nina Westerlund Støen
(Førstekonsulent), Anita Vadset (ITV IHA), Silje Kippernes (ITV IHA), Ine Fjær (ITV IHG),
Anja I. Djupeland (ITV ISM),Inga Rygg

Fraværende: Anja I. Djupeland (ITV ISM), Signe Gjerstad (ITV ISB), Camilla Huke (ITV IPH),
Anita Vadset (ITV IHA), Ine Fjær (ITV IHG), Philip Jackson, Nina Støen.

Møteleder: Maria Høigaard
Referent: Edgar Tandberg

Velkommen og siden sist
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Kl. 16:30–16:45
Noe som har skjedd i det siste, som du vil ha innspill fra resten av SR på?

De fleste har stått på stand i løpet av uken, ellers mye møtevirksomhet.

Foreslås felles dato for valg, da det er mange ulike datoer.

SPV-medisin har vært på utdanningsmøte i Oslo, hvor blant annet kjønnsfordelingen på
medisinstudiet ble diskutert. Jobbet med fordelingen av lesesalplasser sammen med FTV2.

79/18 Allmøte 9. november (vedtakssak)
16:45-17:00
Skal dette være et allmøte for alle studenter på MH-fakultetet eller skal vi begynne med
mindre og mer lokale allmøter?

Argumenter:
-

Allmøte for medisinstudenter, allmøte for fysioterapistudenter» vil gi mer tilhørighet
og forhåpentligvis større oppmøte.

-

Allmøter for hele MH må ha bedre koordinering og live-stream.

-

Bør arrangeres ut i fra behov, det må gå på skjønn fra ITV til ITV, SPV-sykepleie,
master og medisin. Andre møter bør arrangeres på de enkelte campus.

-

Trenger ikke arrangere allmøte om man ikke har saker å ta opp

-

Vi må bestemme oss nå om man skal ha et allmøte

Vedtak: Enstemmig
9. November kan brukes til mindre allmøter om det er behov for det.
Vedtak: Enstemmig
Forslag: Det skal arrangeres minst ett allmøte( generalforsamling) for hele MH i løpet av
kalenderåret. For lokale allmøter skal det vises skjønn slik at møtene arrangeres etter
behov. ITV og SPV er ansvarlig for disse møtene og oppfordres sterkt til å holde slike møter.
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80/18 Innovasjon inn i timeplanen (diskusjonssak)
Kl. 17:00–17:10
I forbindelse med opprettelse av innovasjonslab ønsker fakultetet å få i gang et
innovasjonsmiljø blant helsefagstudenter. Burde innovasjon implementeres i timeplanen,
eventuelt på hvilken måte?

Julie Lea orienterer: fakultetet er veldig gira på innovasjonslaben. Det når dessverre ikke helt
ut til studentene. Derfor bør det inn i timeplanen, som feks. gjennom PBL-oppgaver, noen
slides på en PP osv.

Innovasjonslaben: Fakultetet begynner litt i feil ende. Laben skal utvides. Julie Lea forslår å
gjøre de nye områdene til gruppearbeidsområder slik at studenter har mulighet til å
samarbeide om oppgaver.
Bør inviteres til Workshops som er «matnyttitg». Invitere feks. studenter fra Gløshaugen som
går «medisinsk teknologi» o.l.

Bør snikes inn i timeplanen, og lære bort innovasjon.

81/18 Orientering om status i praksisuttalelsen (orienteringssak)
Kl. 17:10–17:25
Oppdatering fra praksisgruppa.

Skal få til en uttalelse om den økonomiske belastningen MH-studenter har i forbindelse med
praksis. Skal legges frem på studenttinget i februar. Det er lagt inn et dokument på DISK.
Alle oppfordres til å gå inn å føye til ting i dokumentet som ligger på google disk. Gjerne kom
med konkrete eksempler. Trenger også generelt hva som er problemet med dagens praksis.
Få med mest mulig. Dokumentet skal renskrives etter innspillene.

KTV-ene kan gjerne involveres.

Det jobbes med å få til en felles tverrfaglig praksis. Det er allerede laget en pilot som
fungerte bra, og dette skal bli en del av siste året på studiene.
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Tverrfagligpraksis skal i første omgang gjennomføres i Trondheim, og forhåpentligvis snart i
Gjøvik og Ålesund. Gjøvik og Ålesund har dessverre litt få helseutdanninger, men det jobbes
med saken.

Kom med innspill til arbeid mot mobbing og seksuell trakassering til Marte Stine før hun skal
på møte med Toril Forbord om mobbing og seksuell trakassering.

82/18 SiT-kurs for foreninger (orienteringssak)
Kl. 17:25–17:35
Det er mangler i de budsjett og regnskap vi får fra de foreninger vi deler ut penger til. Det er
derfor ønskelig med et samarbeid med SiT for å bedre dette.

Har sendt mail til SIT. De har ikke mulighet til holde flere kurs enn det som er satt opp. Hun
skulle sende mail neste uke, da de forsøker å få tak i flere kursledere. Foreløpig ser det ut til
at vi må oppfordre til å delta på kursene til SIT, for de har ikke mulighet til å holde et eget for
oss.

Ålesund: studentparlamentet har laget et kurs «How to linjeforening» om hvordan starte opp
og drifte linjeforeninger.

På sikt: få til SIT- kurs i oktober 2019 for MH-studentene.

Nå: kreve at foreningene leverer ordentlig budsjett.

Pause 17:35 – 17:45

Ine, Mathias, Silje og Anita kan si seg ferdig for dagen (eventuelt)
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83/18 Næringslivsdagen (diskusjonssak)
Kl. 17:45–18:00
Oppsummering av næringslivsdagen.

Den er ikke ferdig ennå: vi må sende ut evalueringsskjema til bedriftene og studentene og
kåre vinner. I tillegg til å fylle ut og ferdigstille erfaringsskriv.

84/18 Bruk av kontor på tunga for ITV INB - Dugnad? (diskusjonssak)
Kl. 18:00-18:10
Fått kontor som deles med SU. Gjelder IPH og INB. Blir dermed tre stk som har tilgang til
rommet. Her kan roll-ups og stand ting der, og kan arrangeres møter.
SU ønsker å ha fast kontortid der. Vi burde vurdere åpent kontor med kake (på dager når det
forventes å være mange studenter).
Må bli enig med SU om hvor mye penger som skal spyttes inn. Bør være 50/50. Det er laget
en facebook-gruppe med SU.
Forventes å bli bra, knutepunkt for frivillighet på Tunga.
Noe må gjøres på Tunga, studentene vil ikke være der. Det har blitt sagt i fra mange ganger,
uten at noe har skjedd.
Bør taes opp i Instituttledermøter.
Generelt: Mer tilbakemeldinger på saker som blir tatt opp. Status på arbeid. Ellers vil ikke
folk se at ting gjøres, og folk blir mindre engasjert.
Bør være strengere og mer våkne når det gjelder saker: ta det opp på instituttledermøte om
ingenting skjer.

85/18 Oppussing av kontoret på studsalen (diskusjonssak)
Kl. 18:10-18:20
pusse opp kontoret på stud.salen så det blir litt mer innbydende å være/jobbe der?

Opprettes DOODLE til rydding. Ikke kast gamle dokumenter, de skal arkiveres.
86/18 Daljer (vedtakssak)
Kl. 18:20-18:25
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SR vedtok enstemmig daljer til SR.

Eventuelt og møtekritikk
Kl. 18:25–18:35

Blackboard:
5300 studenter i en gruppe. Kan gi beskjed og sende mail til alle studenter tilhørende MHfakultetet.
Disse kan igjen deles inn i grupper, men vet ikke hvordan vi skal gjøre dette.
Må lages regler for hva som kan legges ut.
Skal nå poste informasjon om innovasjonslab og velferdsmidler. Skal også ønske
velkommen. Ikke mer frem til det opprettes kjøreregler.
Må få hjelp til å fikse dette: Kan spørre orakeltjenesten eller lignende.
Nyvalgte:
Husk å lage erfaringsskriv. Husk i alle fall å sende en velkomstmelding til nyvalgte veldig fort
etter valget.
GUK arrangert av Norsk medisinstudentforening:
Julie M. Og Julie L. og en KTV skal dra til GUK. Mulig at flere kan dra. Kommer
oppdatering.
Nettsiden:
Oppdatert på valg. Vi bør bruke den mer.
Innovasjonslab:
Kom på åpningen av innovasjonslab 9. November. Husk å melde dere på og ta med en
venn.
For få har stilt til valg som ITV-er:
Alle bør sende en melding til en som kan tenkes å bli ITV.
Det bør blæstes mer i forelesning i neste valg. Det må lages en god plan til neste gang og
starte tidligere.
SR bør være mer synlig andre steder enn Øya i fadderukene.
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