
 
  

Allmøte 

Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) 
  

Sted: Digitalt møte, MTM32 

Dato: 04.11.2020 

Tid: 16:30-18:30 

 

Ordstyrer: Julie Tveita Lea 

Referent: Nina Westerlund Støen (Konsulent) 

Velkommen ved møteleder FTV Astrid Hilling 

 

Konstituering av allmøtet; 

Godkjenning av innkalling – godkjent ved håndsopprekning 

Godkjenning av ordstyrer – SR foreslår Julie Tveita Lea – blir godkjent ved håndsopprekning 

Godkjenning av protokollskriver –  Astrid Hilling og Amalie Dyrkorn – godkjennes ved 

håndsopprekning 

Godkjenning av dagsorden – gjennomgang av dagsorden – godkjennes ved håndsopprekning 

avstemminger gjøres via kahoot.  

 

Tellekorps – FTV Elfrid og FTV Johannes – vedtas ved håndsopprekning 

Innvendinger mot at tellekorps stemmer på saker? 

Ingen innvendinger – vedtas ved håndsopprekning. 

50 stk som deltar på møtet via zoom og fysisk (medlemmer i Studentrådet MH). 

 



20-01 001 Hva er studentrådet MH?  

Ved FTV Astrid Hilling – 

Kort introduksjon med informasjon om Studentrådets arbeid. Hvordan er Studentrådet 

organisert, og hva er funksjonen til Studentrådet? Hvordan er tillitsvalgt-systemet på NTNU 

bygd opp?  

 

20-01 002 Hvilke saker jobber vi med? 

Ved FTV Astrid Hilling 

Studentrådet presenterer sakene de har jobber med dette semesteret, og gir en kort 

innføring i de ulike sakene. 

 Gratisprinsippet  

 Tilgang til campus etter skoletid 

 Studieprogramtillitsvalgt (SPV) sykepleie 

 Digital undervisning 

 Vaksinetilbudet til studentene på fakultetet (ulik/urettferdig fordelt tilbud – ønsker at flest 

mulig skal få dette tilbudet) 

 Bedre system for booking av lesesalsplasser og smittesporing  

 Linjeforeningsareal på ELG10 – Helgasetr 

 

Spørsmål: SPV sykepleie – er dette noe midlertidig eller skal dette likestilles med SPV medisin?  

Svar: Målet er at det skal likestilles med SPV Medisin, men dette må jobbes med. Blant annet for å få 

lønnsmidler til en slik stilling. 

Kommentar: Håper at dette jobbes for å få en SPV sykepleie felles for alle studiebyene – ikke bare 

erstatter en ITV.  

 

20-01 003 Vedtektsendringer 

Behandling av endringsforslag i Studentrådet MH sine vedtekter.  

Forklaring på endringer: 

Tilleggsforslag  

Strykingsforslag 

Tekst som skal beholdes  

 

Endringsforslag 1  

Linje: 22  

Nytt forslag til vedtak: 

Studentrådet uttaler seg på vegne av studentene ved fakultet fakultetet. 

Begrunnelse: Skrivefeil  

Endringsforslag vedtas ved 2/3 flertall. 

 



Endringsforslag 2 

Linje: 32 – 35 

Nytt forslag til vedtak: 

Studentrådet MH består av fire fakultetstilltisvalgte fakultetstillitsvalgte (FTV), minimum én 

instituttillitsvalgt (ITV) per institutt ved fakultetet og én studieprogramtilltisvalgt 

studieprogramtillitsvalgt (SPV) for medisinutdanningen. Ved behov kan man ha to instituttillitsvalgte 

(ITV) per institutt. Studentrådet fatter vedtak om dette. 

Begrunnelse: Skrivefeil  

Endringsforslag vedtas ved 2/3 flertall. 

 

Endringsforslag 3 

Linje: 131-139 

Nytt forslag til vedtak:  

Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle 

studenter ved fakultetet valgbare, med unntak av de som utelukkes på bakgrunn av paragraf 1.5. 

Ved valg til instituttillitsvalgte (ITV) og studieprogramtillitsvalgte (SPV) er kun studenter ved de 

aktuelle instituttene eller programmene valgbare. 

Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å innføre 

kvotering med kvalifisert 2/3 flertall. 

For å kunne stille til valg i studentrådet må personen som stiller til valg være student ved Fakultet for 

medisin og helsevitenskap (MH) gjennom hele vervperioden, og oppfylle krav nevn under paragraf 

1.5. 

Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle 

studenter ved fakultetet med studiested i Trondheim valgbare. 

Ved valg til instituttillitsvalgt (ITV) er kun studenter som tilhører det aktuelle instituttet valgbare. 

Studenter som i løpet av sitt studieprogram tar emner ved det aktuelle instituttet kan også stille til 

valg. 

Ved valgt til studieprogramtillitsvalgt (SPV) er kun studenter som tilhører det aktuelle 

studieprogrammet valgbare. 

Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å innføre 

kvotering med kvalifisert 2/3 flertall. 

  

Begrunnelse: Studentrådet har allerede retningslinje på at det kun er studenter i Trondheim som kan 

stille som Fakultetstillitsvalgt. Dette på grunn av utfordringer med å delta på fysiske møter i 

Trondheim.  Den nye teksten vil inkludere alle stillingene i paragraf 1.5 og tydeliggjør at personer i 

studentrådet må være studenter i hele vervperioden. Medisinstudenter blir tatt med i 

spesifiseringen bak Instituttillitsvalgt, da setningen slik de er i dag kan tolkes feil.   

 

Innspill: Udemokratisk at FTV kun kan komme fra Trondheim. Bør heller være klare beskrivelser over 

hvor mye dette vervet krever, men ikke låse dette til kun studenter fra Trondheim. Oppleves som 



om det er de i Trondheim som har makta. Vil virke demotiverende på engasjementet i de andre 

studiebyene.  

Ikke godt nok argument at det er flere studenter i Trondheim. Viktig å ta vurderinger så alle 

studenter i alle tre studiebyene skal føle seg likeverdige. 

Bedre å la det stå, symbolsk, og holde det åpent, og heller ha med en tydelig beskrivelse av at FTV-

vervet innebærer mye fysisk tilstedeværelse i Trondheim.  

Avstemming: 

Det står ikke eksplisitt i vedtektene at de ikke har stemmerett, så da lar de tvilen komme studentene 

til gode, og alle studenter ved MH-fakultetet får stemmerett.  

Stemmes over Kahoot.  

Stemmer: 9 stemmer for, 17 stemmer mot og 6 blanke.  

Endringsforslag er nedstemt. 

 

Endringsforslag 4 

Linje: 131-139 

Nytt forslag til vedtak:  

Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle 

studenter ved fakultetet valgbare, med unntak av de som utelukkes på bakgrunn av paragraf 1.5. 

Ved valg til instituttillitsvalgte (ITV) og studieprogramtillitsvalgte (SPV) er kun studenter ved de 

aktuelle instituttene eller programmene valgbare. 

Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å innføre 

kvotering med kvalifisert 2/3 flertall. 

For å kunne stille til valg i studentrådet må personen som stiller til valg være student ved Fakultet for 

medisin og helsevitenskap (MH) gjennom hele vervperioden, og oppfylle krav nevn under paragraf 

1.5. 

Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle 

studenter ved fakultetet valgbare. 

Ved valg til instituttillitsvalgt (ITV) er kun studenter som tilhører det aktuelle instituttet valgbare. 

Studenter som i løpet av sitt studieprogram tar emner ved det aktuelle instituttet kan også stille til 

valg.  

Ved valgt til studieprogramtillitsvalgt (SPV) er kun studenter som tilhører det aktuelle 

studieprogrammet valgbare. 

Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å innføre 

kvotering med kvalifisert 2/3 flertall. 

Begrunnelse: Hvis studentrådet ønsker å innføre de strukturelle endringene, men ikke inkludere at 

FTV må være fra Trondheim. Endringsforslaget faller bort hvis endringsforslag 3 vedtas. 

Stemmer: 16 stemmer for, 8 mot og 7 blanke. (totalt 31)  

Endringsforslag 4 går ikke gjennom pga ikke 2/3 stemmer. 

 



20-01 004 Informering av kvalitetssystemet for utdanning (Tidligere DOQ) 

Ved FTV Johannes Løvås 

Informerer om referansegruppenes hensikt, og hvordan og hvorfor kvalitetssystemet skal 

brukes. Viser hvordan en kan finne rapporter fra hvert enkelt emne.  

Grunnen til at vi viser dette er at NTNU har en policy på at studentene skal ha en stemme opp i 

systemet, og skal bli hørt og at de skal få brukermedvirkning. Flere kull opplever at ting ikke blir gjort 

noe med selv om de år etter år varsler. Tillitsvalgte og kulltillitsvalgte skal kunne bli kjent med dette 

systemet slik at de kan slå opp i dette og sjekke tidligere emnerapporter. Og vite hvor de finner 

tidligere rapporter som de kan vise til ved nye henvendelser. 

 

Kommentar: Hørt at det ikke var noen fast kultur/rutine for hvem som skulle legge inn/levere inn 

disse referanserapportene så dette ble i flere emner ikke gjort eller gjort feil. Bør være en mal og klar 

rutine for dette. 

Svar fra FTV – veldig godt poeng, det vi ser er at folk som blir valgt ut/stiller til valg ikke har fått 

tilstrekkelig informasjon om hva vervet innebærer, manglende opplæring ol.  

Kommentar: Mye mangelfull opplæring, lærere virker litt uengasjerte i forbindelse med dette. Er 

bedre nå, men mye å gjøre for å sikre dette. Må bli tydeligere. Sårbart, kun bedre nå fordi jeg har 

mer erfaring og vet mer om hvordan det skal være.  

Svar FTV: Dere ønsker også en klar mal, og evt lages klare vedtekter, rutinebeskrivelser på hva dette 

innebærer og hva det skal være.  

Innspill - ønsker at SR nå skal få jobbe med å få dette systemet skikkelig på plass – mye som ikke har 

fungert godt under korona.  

 

Pause 10 min 

 

20-01 005 Studenter i praksis 

Introduksjon ved ordstyrer Julie Tveita Lea 

Studentrådet jobber nå med saker som er meldt inn fra studenter i praksis. Dette omfatter 
studenter som får dårlig oppfølging fra veileder, håndterer oppgaver de ikke føler seg trygg 
på, som brukes/utnyttes som arbeidskraft og ellers ubehagelige opplevelser i praksis som 
student. Det er fremmet et ønske om mulighet til å kunne gi en vurdering av praksisplasser. 
En slik evaluering av praksissted tas vare på, og lagres slik at NTNU kan ta tak i praksissteder 
som gjentatte ganger ikke møter krav eller som setter studenter i ubehagelige situasjoner. 
Studenter burde også ha mulighet til å gå inn i et slik system og sjekke at saker blir fulgt opp.  
Studenter som må ut av Trondheim i praksis får lite støtte fra fakultetet. Den økonomiske 
dekningen som tilbys til de ulike studentene er også ulike innad i fakultetet. Studentrådet 
informerer om hvordan denne saken står i dag. 

Innspill fra Ålesund – fått innrapportert graverende saker og hendelser. Instituttet har jobbet godt 

med å få til et kvalitetssikringssystem. 

Innspill fra Gjøvik – Veldig viktig å få til dette for avvik, men også evaluering av praksis. Men også for 

å generelt videreutvikle kvalitetssystemet vårt.  



FTV Astrid informerer om hvordan saken om økonomisk støtte under praksis står i dag. 

- Saken ble tatt opp i Studenttinget og vedtatt der. Denne skal diskuteres på et SST-møte 

(sentralstyre –høyeste nivå i studentpolitikk i Norge) i desember.  

- Kommentar fra Ålesund, oppleves også som en utfordring for de i G & Å også.  

- Svar fra Astrid – dette vil gjelde alle studenter i hele Norge som det blir vedtatt.  

- Kommentar Ålesund – denne saken startet som noe fra Trondheim, men ble etter hvert 

gjeldende for alle tre studiebyene.  

 

20-01 006 Avvikssystem og skikkethetsnemda 

Ved FTV Astrid 

Studentrådet er interessert i innspill på hvordan avvikssystemet til NTNU fungerer i dag. Vet 

studentene hvordan man melder avvik? Burde man fått inn et avvikssystem i praksis? 

Hvordan opplever studentene på fakultetet skikkethetsnemnda? Får man informasjon om 

skikkethetsnemdas funksjon, og fungerer systemet med varsling optimalt? 

Kommentar: På medisin er det ikke nødvendig å levere en skriftlig vurdering, man får en 

kontaktperson på 1.året som man kan kontakte dersom man skal vurdere å få vurdert skikkethet på 

noen.  

Innspill: Avvikssystemet må virkelig gjøres bedre, rotete og uoversiktlig. Og skikkethetsnemdas 

funksjon er ikke kjent for de studentene i Gjøvik, ingen kultur for å gjøre dette, ingen 

kontaktpersoner for å få gitt beskjed om dette. Må gjøres noe med.  

 

20-01 007 Studentfrivilligheten 

Ved FTV Elfrid  

Koronarestriksjonene som ble satt i gang i høst har hatt stor innvirkning på studentfrivilligheten og 

studentaktiviteten på campus. Hvordan kan Studentrådet bidra for å bedre studentens psykososiale 

miljø og mulighet til å delta i studentfrivilligheten?  

Status på saken om bruk av campus til studentdrevet aktivitet.  

- Endelig svar fra fakultetet, de forbereder seg på å åpne opp MTFSs lokaler på lik linje med 

resten av NTNUs lokaler. Dette er noe SR har jobbet mye med. Et areal som det ikke er 

pasienter i, så bør være muligheter for å benytte disse lokalene. Veldig stor seier.  

Innspill Ålesund: Smittevernhensyn har gjort at det er veldig vanskelig å få til noe hos de også. De har 

mange studenter som sliter, og de ønsker å kunne få til ulike arrangement/aktiviteter. Hvordan skal 

vi få til å samle de på en lovlig måte med tanke på smittevernhensyn. 

Kommentar Gjøvik – ført til at mange frivillighetsorganisasjoner har fått økt medlemmer, og har tatt 

i bruk nye/andre lokaler, tenke utenfor boksen, og sett en positiv utvikling på dette i Gjøvik.  

 

Studentrådet informerer nærmere rundt velferdsmiddel utdeling. All info ligger på nettsiden. Sendt 

ut info til linjeforeninger, mangler kontaktinfo til linjeforeninger i G & Å. Det skal vi ordne.  

Spørsmål fra Ålesund – mye velferdsmiddel-søknader fra Trondheim, Studentrådet bør se mer på 

hvordan dette gjøres mer kjent ut i alle 3 studiebyer.  



FTVer skal ta dette til etterretning. 

 

20-01 008 Annonsering av vinnere 

Ved FTV Johannes  

Vinnere av gavekort annonseres. 

 

20-01 009 Eventuelt 

Sak 1. Velferdsmiddelkriterier – endring 

Er beskrevet i kriteriene at søknad skal sendes pr e-post. Ønsker å endre dette til «skjema på 

nettsiden». Ber om å få endre dette. Ingen endringer i selve kriteriene vedrørende fordelingen av 

velferdsmidlene.  

Vedtas ved håndsopprekning. Godkjent ved simpelt flertall. 

 

Sak 2. Stillingsinstruks ved Ludvig V. Thorsen 

Eventueltsak v Ludvig V. Thorsen: Stillingsinstruks 

Ber om at SR MH skal se nærmere på stillingsinstruksene for KTV. Sånn som den står nå vil det skape 

unødvendig press på medisinstudenter (dette er noe medisinstudentene var uenig i), og går imot en 

riktig saksgang for kvalitetssystemet. Riktig saksgang i kvalitetssystemet er en struktur med 

forskjellige ansvarsområder. Ved å hoppe over et av stadiene her vil det undergrave viktigheten av 

hvert nivå og kan samtidig gjøre at det ikke blir løst på så lavt nivå som mulig. Det er også en 

underutviklet stillingsinstruks for KTV for master- og bachelorstudiene. I samme prosess kan 

arbeidet for å bedre ITV/SPV og FTV sine stillingsinstrukser. Referansegruppeinstrukser kan også 

være en innfallsvinkel som SR MH kan jobbe med for å bedre kvalitetssystemet.  

Studentrådet vil ta dette til etterretning. 

 

Sak 3. Internverv ved Ludvig V. Thorsen 

Ber SR MH se på hvilke internverv de har, og sikre en mal for samtlige verv. Dette er for å sikre at SR 

deltar i de demokratiske prosessene og forum de skal sitte i, og samtidig føre til en god 

erfaringsoverføring. Dette er noe som har blitt tatt opp tidligere (SR MH sak 54/19 den 16.10.19), 

men usikker på hvordan det ligger an per dags dato. Som teksten sier så er det en del intervern for 

SR MH. Disse er på forskjellige forum og kan virke rotete og uoversiktlig. Vil derfor at SR MH får en 

god oversikt over hvilke internverv de har og at de samtidig skriver en erfaringsmal for samtlige 

internverv. 

Svar: FTVene jobber med dette.  

 

Sak 4. Samarbeid med Linjeforeninger ved Ludvig V. Thorsen 

Burde SR MH øke fokus på samarbeid mellom SR MH og linjeforeningene? I Gjøvik har vi ikke en god 

kultur for samarbeid, mens IHA har en lokal enighet om at ITV er invitert på linjeforenings 



arrangementer og møter. Hvordan dere gjør det i Trondheim vites ikke, men føler det er noe som 

kanskje burde bli arbeidet med på instituttene. Dette kan føre til en kultur hvor linjeforeningene kan 

samarbeide med SR MH for å bedre studentenes studiehverdag. 

Svar: FTVene synes dette er et godt forslag, og de har allerede diskutert dette. Ønsker å få et bedre 

samarbeid med linjeforeningene. Å ta kontakt med ITVer i Ålesund på hvordan de gjør dette var et 

godt forslag.  

 

20-01 010 Møtekritikk 

FTVer – Avstemming; Beklager at dette blir litt rotete, men det viktigste er at dette blir mest mulig 

demokratisk.  Til neste Allmøte finne ut hvordan en gjør det med stemming så det er avklart på 

forhånd, og endre vedtekt slik at det er tydelig at alle studenter ved fakultetet skal ha stemmerett 

ved Allmøte. 

Kahoot oppleves som et rotete stemmesystem – anbefaler andre løsninger, for eksempel GoPlenum, 

et ryddigere system for å avgi stemmer.  

Hvis alle får stemmerett på Allmøtet vil det kanskje stille opp flere til å delta på møtet også 

Studentene må kunne få stemmerett på et Allmøte, det er vel hensikten med å ha et slikt møte.  

Kommentar FTV: helt enig, og det er ikke bare på Allmøte studentene kan komme med saker og 

innspill, men hele året, til alle tider kan de melde saker til SR. 

FTVer - Veldig flott at dere kommer med forslag og innspill, derfor vi er her. 

Bør være tydeligere møteregler. 

Dere som var ansvarlig for å styre møtet gjorde en god jobb.  

Uenig i at alle skal ha stemmerett på Allmøtet, men at det skal gis innspill til Studentrådet som skal 

stemme.  

Som det høyeste organet bør det være stemmerett til alle studenter ved fakultetet bør ha både tale, 

forslags og stemmerett.  

Virker som SR har jobbet veldig bra, vist godt at dere jobber godt med mange forskjellige saker.  

FTVer - Gjentar oppfordringen fra Johannes – bare å sende oss innspill, spørsmål og forslag.  

Møteleder Astrid, takker for deltagelse og innspill og forslag veldig viktig at dere er her i dag. 

Stemmerett på Allmøte skal tas opp til neste Allmøte.  

 


