Saksliste - Storgruppemøte
Sted: MTS22
Dato: 26.08.2020
Tid: 16:30-18:00
Innkalte: Elfrid Sandvik (FTV), Mari Kolstad (FTV), Astrid Hilling (FTV), Johannes Hoon Løvås (FTV),
Johanne Skage (SPV medisin), Ive Berge Stemsrud (ITV IKOM), Oda Selvåg (ITV INB), Amalie Jacobsen
Dyrkorn (ITV IPH), Jonas Bakari Reitan (ITV ISM), Lena Vigdel (ITV ISM), Frida Iversen (ITV ISB), Ingalill
Reitan Olsen (ITV IHG), Magnus Andreas Omberg (ITV IHG), William Sander Kvalsund (ITV IHA),
Karina Enger Willumsen (ITV IHA).
Frafall: Karina Enger Willumsen (ITV IHA).
Observatør: Simen Ringdahl (stud.repr NTNU-styret)
Møteleder: Johannes Hoon Løvås (FTV)
Referent: Nina Westerlund Støen (Konsulent)

Innsjekk
Åpen prat, og en ekstra margin for Gjøvik og Ålesund til å koble seg til teams.

Velkommen og runde rundt bordet
Velkommen ved møteleder Johannes
Presentasjonsrunde
Runde rundt bordet for de sittende medlemmer – hva er skjedd siden sist
Erfaringsoverføring – har alle nye mottatt dette?
Få tak i KTVer. Hvordan gjøre dette – ta kontakt med instituttledelse.

Informasjon om høsten 2020
Smågrupper

-

Dette er grupper hvor en FTV følger hver sin mindre gruppe med ITVer som har relevans for
hverandres utdanninger i SR. Her kan man få diskutert mer før en tar det opp i
storgruppemøte. 4 smågrupper, FTV Johannes har smågruppe «Tunga» med INB, FTV Mari
har «Øya» med ISM, IPH, ISB og IPH, FTV Astrid har Gjøvik og Ålesund og FTV Elfrid har
«Medisin» med SPV medisin og IKOM.

Forventningsavklaring
Hva forventer dere av hverandre? Hva forventes av oss som studentråd, og tillitsvalgte i betalte
verv?
Det er viktig å si i fra dersom en ikke kan komme på møter, gi beskjed så en annen kan delta – viktig
at vi er representert. Er et lønnet verv så det forventes at en prioriterer dette vervet foran andre
frivillige verv. Forventer at folk er engasjerte og nysgjerrige og ønsker å gjøre en forskjell. Forventer
at folk gjør det de skal. Forventer at en får en god erfaringsoverføring.
At en spør hvis en lurer på og at en hjelper hverandre. Forventer at det blir diskusjoner på
storgruppemøtene. Viktig å få frem alle synspunkt. Samarbeidsvillige medlemmer.
Viktig å gi beskjed uansett hva det skulle være – stor takhøyde. Vi har taushetsplikt.
Viktig med støtte fra FTVer i forhold til ulike utfordringer vedr korona, praksisplasser og ellers
forventer god kommunikasjon. Forventer at alle bidrar.
Seminar
Oppdatere på hva som skal skje under seminarhelga. (11.-13. sept)
Vil i hovedsak foregå som dagopplegg på lørdag og søndag på Hotell Augustin, hvor vi kan være mer
sikre på at alle smitteverntiltak overholdes.
Sosialt på fredag og middag lørdag kveld.
SR-møte på søndag.
Kommer program og mer info. Og påmeldingslink.
Tillitsvalgtkonferansen blir erstattet av et digitalt kurs denne høsten.
Allmøte
Hva er allmøte, og når blir det?
Etter vedtektene skal dette holdes en gang pr år. Skal holdes i forbindelse med valget i høst
(november).
Obligatorisk for alle medlemmer i SR å delta på allmøte. Åpent for alle studenter på MH.
Kan inneholde interne saker i SR som å vedta endringer i vedtekter og/eller instrukser, info av
kandidater til valget, evt vinnere av valget og invitere ansatte ved fakultetet til å orientere el fortelle
om dagsaktuelle saker.

Saker som skal drøftes
Pauseromsansvarlig
Vi trenger to ansvarlige til å se over pauserommene. Helst noen som er på campus Øya da
pauserommene bare er på Øya. Ansvarlige for dette blir Lena og Amalie.
Flere ulike ansvarsoppgaver vil bli fordelt blant ITVene i løpet av seminaret.

Eventuelt
Bruke et annet møterom neste gang. Problemer med lyd og kamera. Innfridde ikke selv om vi ble
lovt at dette var et rom med skype-utstyr. Konsulent beklager, og lover å ordne gode møterom med
bra forhold for de som deltar via skype fremover.
ISM ITV Jonas, spm om praksisavviklingen – Fortvilende situasjon, er det hensikt å ta disse sakene
stadig vekk? Stopper jo bare til slutt med argument i smittevern. Og sak om å kunne jobbe ved siden
av. Helt håpløs situasjon, men ITVer på ISM føler de ikke kan svare godt på spm rundt dette. Hva kan
de gjøre? Og hva skal de si vedr dette? FTVene skal sette opp en diskusjonssak på dette på neste SRmøte.
Praksis på radiografi - hvis de må i karantene, og ikke får fullført praksis, har mulighet til å få praksis
godkjent hvis de tar obligatorisk arbeidskrav.
Ålesund – kan få kompensere med arbeidspraksis.
I verste fall vil studenter gå i praksis selv om de er syke. Veldig få vil sette seg i situasjonen med å
risikere å ikke få godkjent studiet pga dette. Vernepleie og sykepleie har kun 10% fravær, altså
samme som før, ikke noen endring på tross av en global pandemi. Helt uforståelig.
Medisin – hadde 10% egenmelding før som har blitt økt til 25% nå.
Fysioterapeutene har ikke blitt godt nok forberedt til praksis, pga korona. Også samme problemet på
radiografutdanningen. Alt som var planlagt i vårsemesteret ble bare avlyst. Ikke kommet noe nytt på
plass før praksis som skal foregå snart.
Tas opp på møtet med prodekanene 3. september.
Få tak i svar fra Studieprogramledere før seminaret, de må spørres om hvordan og når dette skal
ordnes og hvordan det skal tilbys. Alle ITVer innhenter svar på dette så FTVene har mer info til
prodekanmøtet.

Avslutning og diggerunde

