
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet MH  

Fra:    Studentrådet MH   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    16.15 – 19.00  Møtested:   MTM32, 3. etg MTFS 

Dato:    16.10.2019                            Referent:       Nina Westerlund Støen 

 

Innkalte: Maria Høigaard (FTV), Johanne Eikeland Skage (FTV), Julie Tveita Lea (FTV), Nora Stuve 

(FTV), Anja Ivarsdatter Djupesland (ITV IPH), Gaute Berg Aspevold (ITV INB), Alexander Røsjø 

Lobo (ITV INB), Regine Romundstad (ITV ISM), Susanna Korpberget (ITV ISM), Rebekka Steen 

(ITV ISB), Elisabeth Sivertsen (ITV IHA), Ludvig Vollelv Thorsen (ITV IHG), Magnar Fredheim 

Blindheim (SPV medisin), Per Kristian Røkkum Berget (NTNU styremedlem), Nina Westerlund 

Støen (konsulent) 

Tilstede: Maria Høigaard (FTV), Johanne Eikeland Skage (FTV), Julie Tveita Lea (FTV), Nora Stuve 

(FTV), Anja Ivarsdatter Djupesland (ITV IPH), Gaute Berg Aspevold (ITV INB), Alexander Røsjø 

Lobo (ITV INB), Regine Romundstad (ITV ISM), Susanna Korpberget (ITV ISM), Rebekka Steen 

(ITV ISB), Elisabeth Sivertsen (ITV IHA), Ludvig Vollelv Thorsen (ITV IHG), Magnar Fredheim 

Blindheim (SPV medisin), Per Kristian Røkkum Berget (NTNU styremedlem), Nina Westerlund 

Støen (konsulent) 

 

Fraværende: Alexander Stabell (ITV IHA), Maren Vaseng Arntsen (ITV IHG). 

Møteleder:    Johanne Eikeland Skage (FTV) 



 

Saksliste 

Godkjenning av innkalling og referat 

Velkommen og runden rundt bordet 

 

Vi går runden rundt bordet og snakker om det vi har gjort siden sist.  

Elisabeth og Alexander ITV Helsefag Ålesund: Vi har jobbet med om læringsassistenter skal få 

særplass i praksis, noe som i Studentparlamentet ble stemt ned (stemt for at det skal tas opp 

igjen om et år, da dette er et prøveprosjekt. det er dermed sendt tilbake til instituttet). Vi jobber 

med å beholde to ITV-stillinger på over 80 timer hver. 

Regine og Susanna ITV ISM: skaffet kontaktinfo KTVer, planlegger møte med KTVer neste uke, 

har smågruppemøte med Øya. 

Ludvig og Maren ITV helsefag Gjøvik: I Gjøvik har vi som ITV'er holdt KTV-møte hvor det var 

dårlig oppmøte, vært på utvidet ledermøte, smågruppemøte, dialogmøte med instituttleder og 

Studentparlaments-møte. Jeg har også vært på Læringsmiljøutvalgets møte. I morgen, den 

17.10, skal vi dra til Hafjell på kvalitetsseminar sammen med studentdemokratiet på NTNU 

Gjøvik, samt instituttene og lærere.   

Alexander og Gaute ITV INB: Hatt smågruppemøte. Mangler å samle inn KTV’er for master i 

Bevegelsesvitenskap. Skal ha KTV møte neste uke før neste smågruppemøte. 

Nora FTV: Lenge siden sist, så sier det som har pågått nå den siste tiden! Som alltid mye 

møteaktivitet, vi har hatt flere FTV-møter siden sist, og jeg har deltatt på to FTV-forum, og 

FTVene har hatt ett møte med prodekanene på MH. Jeg deltok også på forrige 

Studenttingsmøte, hvor praksissaken endelig ble vedtatt (woho!). Oppfordrer alle som ikke har 

lest resolusjonen om å gå inn på STi sine nettsider og lese referatet! I tillegg har vi hatt to møter 

i smågruppe øya. Jeg har også viet mye av tiden min til å finne ut av hvem som var med å 

revidere de nåværende retningslinjene for sæplass i praksis, hvilke innspill 

studentrepresentantene kom meg, og om det finnes noen referater fra arbeidsgruppen som 

jobbet med revideringen. I tillegg har jeg jobbet med med lønn, lønnsutbetalinger og 

arbeidskontrakter. I disse dager går det mye i valg og planlegging av valg. 



Julie – vært i mye samme som Nora, sti-møter, instituttledermøte (sak om støttekategorier for 

støtte til praksis, urettferdig at det er ulike kategorier og ordninger, målet er å få alle opp til 

kategori 1, medisinstud i praksis har kategori 1 som er tilnærmet full støtte), jobber med å få i 

gang helsekarrieredagen - samlet en liten gruppe til dette, ped-kom, sett på tilbakemeldinger fra 

seminaret – hatt møte med Magnar SPV medisin. 

Rebekka ITV ISB: Hatt KTV-møte. Møte med KTVene og utdanningsansvarlige på 

radiografutdanningen. Møte med instituttets ledergruppe. Prøvd å komme i kontakt med 

KTVene på resten av instituttet (utenom radiografutdanningen), har ikke fått svar fra 

fagansvarlige enda. Jobbet med plan for fadderutvalget. Innhentet info om geografisk særplass. 

Magnar SPV Medisin: Imot studentenes ønske har det blitt vedtatt endring av forskerlinjen slik 

at man nå må ta forskeråret sammenhengende mot tidligere da to forskersemestre var adskilt 

med et ordinært studieår. Har lagt ned betydelig arbeid for å formulere et bra høringssvar for å 

få fram studentenes meninger om saken før det nå endringen ble vedtatt. Har avholdt MFU-

møter to ganger så langt i semesteret med flere oppdukkende mindre saker, deriblant: Sensur 

av hovedoppgave over 1 mnd sen. Systematisk bruk av tillitsvalgte for å ordne logistikken rundt 

streaming og opptak av undervisning. Problemer med tilgangen til reseptprogramvaren (som for 

øvrig er obligatorisk materiale for praksis og koster om lag 600,-). 

Maria FTV – smågruppemøte, arbeidet med lokale saker i Gjøvik og Ålesund – alle 4 ftv-ene 

skal til Ålesund i november. Alle skal få mail om medarbeidersamtaler. 

Johanne FTV: Møte i SUU hvor praksissaken ble tatt. Instituttledermøter, FTV-møter og 

prodekanmøter. Blitt studentrepresentant i universitetskommunen Trondheim   

Anja ITV IPH: Har KTV-møte, og har møtt alle 5 KTVer jeg har ansvaret for, 4 på møtet og en i 

forkant som ikke kunne. Gode tilbakemeldinger om oppstart generelt sett. Forbedringspunkter: 

manglende innføring og informasjon for masterstudentene, kræsj mellom mengde undervisning 

samtidig som fadderuker og flere arrangementer i fadderukene som endte opp med å bli avlyst. 

Problemer med å finne god informasjon om hva KTV vervet går ut på da de skulle gjennomføre 

valg. Har tatt dette opp med FTVene, kan det legges ut info om dette på våre hjemmesider? Jeg 

ga KTVer en rask omvisning på Øya etter KTV møtet. Vi ble enige om at jeg inviterer KTVer og 

referansegrupper til omvisning i november, slik at noen kjenner til campus noe bedre og kan 

være til hjelp for resten av studentene i starten.  



 

Møte i Utvidet ledergruppe på IPH. Mange på bachelor vernepleie faller fra. Dette er en 

økonomisk belastning grunnet færre uteksaminerte. Løsning å overfylle første året, men tok opp 

at det bør utredes bedre hvorfor studenter faller fra og prøve å gjøre noe med dette.  

Møte om vernepleiestudentenes flytting til Øya fra januar 2020. Hatt risikovurderingsmøte med 

KTVer bachelor vernepleie og nestleder i utdanning ved instituttet. Vi har vurdert risikoen for at 

ting kan gå galt når flyttingen skjer, og tenkt ut hvordan å unngå dette/ hva man kan gjøre for å 

gjøre det noe bedre. Workshop skal avholdes neste uke. 

Studieveilederne blir sittende lett tilgjengelig i 4.etg på MTFS for å kunne fortsette å være et 

viktig ledd i kommunikasjonen mellom studentene og ledelsen på instituttet.  

SR-sak 49/19: Økonomi v/Maria (FTV) (vedtak og orientering) 

Det skal vedtas nytt økonomireglement. Maria orienterer også om møtematøkonomi. 

Innspill til forslaget til nytt økonomireglement. Nora; klargjøring – det som blir endring nå er at 

det vil være en frist på 4 uker for å få refusjon på personlige utlegg.  

De er over 8 medlemmer tilstede så de er vedtaksdyktige.  

Vedtas ved håndsopprekning. 

For nytt reglement; Enstemmig vedtatt. 

Midler til møtemat – vært foreslått makstak på innkjøpssum. Vi FTV-ene har sett at vi må 

komme med noen tiltak for å unngå at mange ikke møter og mye mat kastes. Derfor skal alle 

som leverer inn refusjonsskjema føre på alle som deltok på møtet. Dette vil være nødvendige 

opplysninger for å få matutgifter refundert.  

SR-sak 50/19: Valg høst 2019 v/ Johanne (FTV) 

Orientering om MHs valgtaktikk. Kandidaturperioden blir 28/10 til 1/11. Valgperioden er fra 4/11 

– 10/11.  

SR diskuterer hvordan vi skal få rekruttert kandidater og få økt valgoppslutningen. Alle i SR 

oppfordres til å delta på Stis valgkurs: (https://www.facebook.com/events/511935089387843/) .  

https://www.facebook.com/events/511935089387843/


Sliter med å få folk til å stille til valg, så tenker å sette inn all innsats i kandidaturperioden, med 

tiltak som; 

- Ønsker å arrangere «Åpen studsal» igjen. 

- Skrive kunngjøringer på Blackboard i stedet for eposter. 

- Forslag om «vaffel & quiz» for å få folk til å bli interessert i å stille. 

- Lage plakat av dere ITV-er som er avtroppende og henge opp i deres «lokale» arealer? 

- Ha diverse stunt på sosial medier, Facebook for eksempel «tagge» noen du synes skal 

stille til valg. Også på Instagram, bruke den mer aktivt og dele bilder av det på sine egne 

kontoer slik at flere vil begynne å følge oss på Instagram. 

- Få kontakt med folk, vise ansikt, og la studentene få tid til en prat, og bli mer kjent.  

SR-sak 51/19 Oppsummering av oppstart v/ Johanne (FTV)   

Johanne gir en kort oppsummering av hva vi har fått inn av tilbakemeldinger om 

fadderuker/oppstartsuker.  

- Kommet inn en del tilbakemeldinger, som FTV-ene skal rapportere videre til ledergruppene, og 

opp til rektor. 

SR-sak 52/19: Endring av dato for siste SR-fellesmøte v/ Johanne (FTV) 

Siste møtedato blir flyttet fra 11. desember til 4. desember grunnet velferdsmidler.  

Frist for å søke om velferdsmidler er 25. november. Viktig at info om dette spres til alle institutt 

og foreninger på fakultetet. Sjekk ut info om velferdsmidler på nettsiden vår.  

SR-sak 54/19: Orientering om organisering av studentrepresentanter i utvalg v/ (Nora)   

FTV-ene har laget en ny ordning for å sikre at det alltid sitter studentrepresentanter fra SR i 

utvalg.  

For å sikre at representantene i de ulike utvalg får best mulig start, og få en god overgang, viktig 

at det blir notert ned erfaringer, hvordan rammene er og hva det er som har foregått i disse 

utvalgene, om du har talerett osv. Vi vil gjerne at de som sitter i utvalg også skal være en del av 

studentrådet. Slik at en kan ta med ting og saker som en ønsker innspill til inn i 

studentrådsmøtene. Dermed kan de også representerer et flertall av studentene på MHs 

meninger. Viktig å få med når på året det velges slik at dette kan planlegges, og være ut i tide 

for valg. 



Det skal være en oversikt over hvilke medlemmer i SR som sitter i hvilke utvalg, og den skal 

ligge på T-området. FTV-ene har ansvar for å ha denne listen oppdatert.  

SR-sak 53/19: Særplass i praksis v/ Nora (FTV) 

Nora gir en kort oppdatering om hva som har skjedd i saken til nå. Det skal skje en revidering av 

retningslinjene slik de foreligger nå, og de nye retningslinjene skal være klare innen studiestart 

2020/2021. Studentrådet ønsker derfor å ha en gjennomgang av dagens retningslinjer, og fatte 

et vedtak i løpet av semesteret om hvordan SR ønsker at de fremtidige retningslinjene skal 

være.  

Kom opp som sak på smågruppemøte Øya i september. 

Ble tatt opp i prodekanmøtet i september. 

Fikk vite at det var studentrepresentanter med i arbeidsgruppen som reviderte de sist. Kontaktet 

Julie Heiberg (tidligere stedlig leder Gjøvik) og Stine Nordbø (tidligere FTV MH), som satt i 

arbeidsgruppen.  Tilbakemeldingene fra de var at det var lenge siden, og at de ikke husket helt 

hvilke innspill de kom med. Generelt følte de ikke at de ble hørt i særlig stor grad i arbeidet, og 

at de innspillene de kom med ikke ble inkludert i retningslinjene. Begge reagerte derfor på at det 

ble brukt som argument at det var studentrepresentanter tilstede ved forrige redigering av 

retningslinjene, og at studentene derfor allerede hadde blitt hørt.  

Deretter ble det gjort et forsøk på å finne referatene fra møtene til arbeidsgruppen, men disse 

har ikke blitt funnet.  

Fikk derimot vite at det skal skje en revidering av retningslinjene for geografisk særplass i 

praksis, og at disse skal være klare til studiestart 2020/2021. 

Derfor ønsker FTV-ene at SR kommer med forslag til endringer. Ønsker å fatte vedtak i SR om 

hva vi mener at retningslinjene skal inneholde.  

Retningslinjene slik de foreligger nå, med kommentarer: 

Kriterier i prioritert rekkefølge 

Egen, eget barns/ektefelle/samboers sykdom der oppfølging/behandling gjør at studenten må 

være nær bolig/behandlingssted. Med dette menes at:  

a) behandlingen ikke kan følges opp med tilsvarende kvalitet på praksisstedet  



b) at behandling ikke kan gjennomføres innenfor rammene for tilstedeværelse i praksisperioden  

c) at det ikke kan tas en pause i behandlingen i den perioden praksis varer  

(Gyldig dokumentasjon er legeerklæring fra behandlende lege)  

Kommentar: Legger ikke til rette for personer med en ikke-somatisk sykdom. Som vi alle vet 

trenger man ved eks. en spiseforstyrrelse eller en annen psykisk lidelse fast rammer og gode 

daglige rutiner. Dette er alfa-omega særlig når man IKKE er i aktiv behandling. Slik 

retningslinjene foreligger nå innfrir man kun kravene dersom man er i en form for aktiv 

behandling. Dette mener vi er feil.  

Dokumentert daglig aleneomsorg for barn opp til 16 år. Søknad må inneholde opplysninger om 

antall barn, alder og omsorgssituasjon. (må dokumenteres med bostedsattest)  

Omsorg for barn under 6 år (må dokumenteres med fødselsattest)  

Kommentar: Hvis dere er to foreldre, og barnet ditt er syv år, har du ikke rett til særplass i 

praksis slik retningslinjene foreligger nå. Her burde man vurdere en justering! 

Sykepleierstudenter tilbringer 50% av sine tre år i utdanning i praksis, og dette er en stor 

inngripen i folks liv.  

Toppidrettsutøver (skriftlig bekreftelse fra Olympiatoppen)  

Tillitsverv:// tillitsvalgt ved fakultet og institutt, representanter i 

Studentparlamentet/Studenttinget/Velferdstinget og læringsmiljøutvalget. 

Generell kommentar: I tillegg mener vi at ordlyden i teksten som beskriver hvem som kan søke 

burde endres, slik at selv de som ikke innfrir alle krav prøver å søke. Og at det kommer tydelig 

frem at de som vurderer søknadene kan bruke skjønn.  

Mange innspill, saken skal diskuteres videre og helst vedta et endringsforslag på neste SR-

møtet. 

SR-sak 55/19: Fadderutvalg v/ Rebekka (ITV ISB)   

Rebekka orienterer om status for fadderutvalg.    



I fjor ble Quak avviklet, og de linjeforeningene som hadde vært støttet av dette – måtte nå stå 

for alt det med fadderordning stå for alt dette alene. På Dragvoll hadde de lignende situasjon, 

og mange små linjeforeninger, og hadde da fadderutvalg for å hjelpe hverandre på tvers, lettere 

å få gode avtaler, når en er flere sammen. Har snakket med Annbjørg fra STi om dette da hun 

satt i et fadderutvalg på Dragvoll tidligere.  

Få samlet linjeforeningene for å høre dere erfaringer fra fadderperioden, og foreslå en slik 

løsning som et fadderutvalg. Arrangerer noen større arrangement for alle studentene, og så har 

linjeforeningene ansvar for å lage egne opplegg i tillegg og i mellom disse arrangementene. 

Mange mistet økonomisk støtte – FTV-ene gikk til fakultetsstyret – og de fikk opprette en 

ordning der de får 100,- pr immatrikulerte hode for å få et tilsvarende fadderopplegg. Det FTV-

ene nå ønsker er å gi denne ordningen videre til et fadderutvalg slik at de kommer til å bli fordelt 

av dette utvalget. Kan også gå sammen med fadderutvalget på Dragvoll og arrangere et stort 

arrangement sammen.  

Innspill; noen arrangementer kan være til gode for flere på tvers av fak/inst.  

Stort prosjekt, så Rebekka ønsker at en til i studentrådet skal bli med på dette prosjektet, gjerne 

noen som skal sitte i neste semester også.  

Første plan er å prøve å få alle faddersjefer i linjeforeningene til å komme på et møte, for å få 

og gi mer info om dette.  

Studentrådet er positive til dette forslaget. 

SR-sak 56/19: oppsummering av oppstartsseminar v/ Julie (FTV)  

Julie gir en kort oppdatering på tilbakemeldingene vi har fått etter oppstartsseminaret.  

Har fått en del tilbakemeldinger av den spørreundersøkelsen de sendte ut. 

Veldig mye positiv respons fra opplegget og mat. Folk fikk bra utbytte av seminaret.  

Føltes som det hadde vært enda mer produktiv enn tidligere seminarer.  

 

Vil gjerne ha innspill og ideer til neste seminar til FTV-mailen eller snakke med oss FTV-ene.  

Innspill på direkten; Klatrepark! 



SR-sak 57/19: 12 måneders utbetaling av lønn v/ Nora (FTV) 

Vi kommer til å gå over til en ny ordning for utbetaling av lønn.  

Dessverre vært mye rot med tanke på kontrakter og utbetalinger. 

Ansvarlig for dette nå skal være Hans Martin Tunaal. Endringen som kommer nå er at det skal 

være 1-års kontrakter i stedet for ½ års kontrakter. Dette vil føre til mye mindre administrativt 

rot, og de vil kontaktes av HR kun 1 gang. Vil få månedlige utbetalinger, også på sommeren, så 

det blir fordelt utover året/pr mnd. Utbetalingsdato står ikke i kontrakten – dette skal stå. 

 

Alle enige i at denne nye ordningen er ok. Ingen innvendinger. 

SR-sak 58/19: Orientering om at vernepleie flytter til Øya v/ Nora (FTV) 

Nora orienterer om prioriteringsrekkefølgen for bruk av undervisningsarealer på campus Øya. 

Ordningen er et resultat av at vernepleie skal flytte til Øya.  

Vernepleie ønsker å starte flytting nå, selv om det ikke er bygget noen flere bygg, og det ikke er 

noen flere områder til rådighet. Derfor har de nå lagd en ny prioritering for bruk av arealer for å 

takle problemer som kan følge av dette.  

Noen som er vant til å ha forelesninger på Øya, kan oppleve å bli flyttet til andre campus.  

Viktig at førsteårsstudentene skal skånes for dette – viktig at de ikke blir flyttet med tanke på 

frafall, og også viktigheten av å ha og bruke identitetsarealer.  

FTV-ene skal ta opp dette på prodekanmøter. Vil gjerne ha innspill til dette. 

SR-sak 58/19: Oppdatering fra STi v/ Per Kristian (NTNU-styrerepresentant)  

Per Kristian orienterer om hva som skjer i STi for tiden. 

Praksissaken – STi gjorde et vedtak på praksis ved NTNU, referat ligger ute på nettsidene. 

Begynner å jobbe mot ledelsen med dette – har fått signaler om at meldingen er godt mottatt. 

NSO har bitt seg merke i denne saken, og flere studentdemokratier rundt omkring i landet 

jobber også med lignende saker. 

Nettsidene for Studenttinget og valget har vært nede p.g.a. hacking. I orden nå. 



Campuspolitisk plattform for STi skal revideres: Var workshop på forrige møte, blir diskusjon i 

morgendagens møte med ytterligere revidering. 

Valgplanlegging – koordinere med studentrådene for å få dette til på best mulig måte. Vil 

komme flyers og div materiale som skal deles ut. Og oppfordrer alle til å lage egen plakater. 

Studenttingsmøte i morgen – valg til studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda, 

Læringsmiljøutvalget og Klagenemda. 

Større sak på gang om arbeidslivsrelevans i disiplinfagene ved NTNU. 

Ansettelse av ny rektor er i gang, kandidatene annonseres i morgen – Åste sitter i 

innstillingsutvalget. 

Mye på gang i universitetsstyret - møtet 31. oktober blir stort, med mange saker, inkludert IHS-

saken og studieporteføljen.  

Det er nå mulig å melde sitt kandidatur til Studenttinget 2020 - STi arrangerer Kanidatkveld med 

gratis taco på Bror 29. oktober kl. 18:30, der alle kandidater og interesserte/nysgjerrige 

studenter er velkomne! 

Eventuelt og møtekritikk  

Anja – forslag om noe sosialt etter smågruppemøte i neste uke. Også juleavslutning en fredag 

eller lørdag. Anja ordner en doodle for å finne en passende dato.  

 

Møtet hevet kl 19:02 

      


