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Referat - Allmøte Studentrådet MH 

 

Velkommen ved møteleder Kaby Theivendran (FTV).   

Konstituering av allmøtet 

- Avklaring av arbeidsspråk – Engelsk.  
- Godkjenning av innkalling – Godkjent. 
- Godkjenning av ordstyrer – Vigdis Pedersen, godkjent. 
- Godkjenning av protokollskriver – Bjørk Reitan og Frida Iversen, godkjent. 
- Godkjenning av tellekorps – Ive Berge Stemsrud og Lena Vigdel, godkjent.  
- Godkjenning av valgdeltakelse for tellekorps - Godkjent. 
- Godkjenning av dagsorden - Godkjent. 
 
Hva er Studentrådet MH?  

- Catinka Annie Steinbeck Sørensen (FTV) informerer om Studentrådets oppbygging og presenterer 
møtetegn og møtekultur i Studentrådet.  

 
Hvilke saker jobber vi med?  
Studentrådet presenterer sakene de har jobbet med dette semesteret, og gir en kort innføring.  

- Astrid Hilling (FTV) informerer om arbeidet med flere tillitsvalgte i Studentrådet MH 
- Astrid Hilling (FTV) informerer om arbeidet med linjeforeningsareal i ELG10 – Helgasetr, nybygg 

ferdigstilles i 2023. Studentene fra campus Tunga flyttes til Campus Øya. 
- Oda Hjemseth Selvåg (ITV INB) informerer om utfordringer med nedleggelse av fag på fysio- og 

ergoterapi. 
- Elfrid Christine Smith Sandvik (FTV) informerer om arbeidet med opprettelse av forum med 

linjeforeningene. 
- Arbeidet med psykososialt miljø (SAK 05/2021) og utfordringer med praksis under pandemien (SAK 

06/2021) presenteres senere i møtet.  
 
SAK 01/2021  
Vedtektsendringer  
Behandling av endringsforslag til Studentrådet MH sine vedtekter.  

- Forslag om å holde drøfting på norsk. Innvending mot dette i forsamlingen, møtet forsetter derfor 
på engelsk.  

 
Vedtektsendringsforslag 1: Tilleggsforslag 3a: Kun studenter med tillitsverv i SR MH er stemmeberettiget 
på allmøtet. 

- Saken drøftes, innspill for ikke å vedta forslag 3A, poenget med allmøtene er å høre studentenes 
meninger.  

- Stemmer over forslag 3a: Forslaget ble ikke vedtatt.  
 

Gjelder: Allmøte, Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 

Møtetid: 18:00 – 22:00 Møtested: MTM32 og Zoom 

Dato: 10.03.2021 Referent: Line Løkås (konsulent) 
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Vedtektsendringsforslag 1: Tilleggsforslag 3b: Alle studenter ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap 
er stemmeberettiget på allmøtet. 

- Stemmer over forslag 3B: Forslaget ble vedtatt.  
 
Vedtektsendringsforslag 2: Vedtektene, velferdsmiddelkriteriene og stillingsinstruks for KTV skal gjøres 
tilgjengelig på engelsk.  

- Ingen innspill. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble vedtatt.  

 
Vedtektsendringsforslag 4: Fakultetstillitsvalgte (FTV) prioriterer sakene som skal behandles på allmøtet 
på vegne av Studentrådet MH. 

- Stemmer over forslag: Forslaget ble ikke vedtatt.  
 
Vedtektsendringsforslag 3: Fakultetstillitsvalgte setter opp saksliste til allmøtet på vegne av Studentrådet 
MH, dersom innsendte saker er av mengden der ingen må filtreres bort. Dersom dette ikke er tilfellet, 
foretar Studentrådet MH en prioritering av sakene før allmøtet. 

- Innspill mot forslaget. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble ikke vedtatt.  

 
Vedtektsendringsforslag 5: Presisering av gjeldende praksis rundt valgbarhet. 

- Innspill mot. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble ikke vedtatt.  

 
Vedtektsendringsforslag 6: Presisering av gjeldende praksis rundt stillingsinstrukser. 

- Ingen innspill. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble vedtatt.  

 
Vedtektsendringsforslag 7: Rettelse etter gjeldende praksis om valg av fakultetstillitsvalgte. 

- Ingen innspill. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble vedtatt.  

 
Vedtektsendringsforslag 8: SR MH kan gjøre redaksjonelle endringer. 

- Ingen innspill. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble vedtatt. 

 
Vedtektsendringsforslag 9: Inkludering av SPV sykepleie i vedtektene, dersom SR får bevilgninger til 
dette. 

- Forslaget trekkes av innsender.  
 
SAK 02/2021  
Votering over stillingsinstruks KTV medisin og KTV master/bachelor  
Kaby Theivendran (FTV) opplyser om saken.  
 
Oppsummert KTV medisin og master/bachelor:  

• Representantene plikter å stille på minimum 2 KTV møter per semester. 
• Krav om å rapportere innmelding som klasserepresentant til ITV/SPV. 
• Oppmuntre studenter til å delta i studentdemokratiet og ved ansettelsesprosesser. 
• Plikter å informere om kvalitetssystem for utdanning, avvikssystem og skikkethetsnemda. 

 



 

 
 

 
 

Side 3 av 4 

Referat for Allmøte 10. mars 2021, Studentrådet ved Fakultet for medisin 
og helsevitenskap. Henvendelser rettes til ftv@sr-mh.no. 

Votering over stillingsinstruks KTV medisin. 
- Forslag om å informere og å føre diskusjon på KTV medisin på norsk. Ingen innvendinger.  
- Ingen innspill.  
- Stemmer over instruks: Forslaget ble vedtatt.  

 
Votering over stillingsinstruks KTV master/bachelor. 

- Ingen innspill. 
- Stemmer over instruks: Forslaget ble vedtatt.  

 
SAK 03/2021  
Votering over velfersmiddelkriteriene. 
Revideringsforslag av «velferdsmiddelkriterier» presenteres av Elfrid Christine Smith Sandvik (FTV) 

- Ingen innspill. 
- Stemmer over forslag: Forslaget ble vedtatt. 

 
SAK 04/2021  
Den psykososiale situasjonen til studentene  
Elfrid Christine Smith Sandvik (FTV) opplyser om saken.  
Den psykososiale situasjonen til studentene er betydelig forverret som følge av pandemien. Dette er et 
tema som har fått stort fokus i den siste tiden. Bakgrunnen for de psykososiale tiltakene er en 
studentundersøkelse utført av Studentrådet høsten 2020. 
 
Undersøkelsen har blitt presentert til instituttledere og fakultetsadministrasjonen og det er gjennomført 
møter med instituttledere og prodekaner ved MH-fakultetet.  
 
Fakultetet er engasjert og ønsker å gjøre det de kan for å lette situasjonen for studentene. Følgende tiltak 
er diskutert: 

- Holde campus åpen. 
- Mer fysisk undervisning. 
- Mer gruppearbeid, aller helst fysiske møter. 
- Bedre informasjon fra studieprogramadministrasjonen og fakultetet.  
- Studentassistent ved digital undervisning. 
- Tillate at studentorganisasjonene bruker MTFS til møter, generalforsamlinger og sosiale 

arrangement. 
- Kurs i stress- og tids mestring og mental helse i samarbeid med Sit. Gjennomført fire slike digitale 

kurs  
- Vennespleis. 
- 30 minutter med samtaleterapi for førsteårsstudenter.  
- Mer inspirerende og interaktiv digital undervisning.  

 
Innspill  

- I forhold til inspirerende undervisning, så er det stor forskjell på foreleserne. Noen er gammeldagse 
og virker ikke å like digital undervisning. De yngre foreleserne er mer lærevillige, søker nye måter å 
gjøre ting på. De er flinkere til å ta kontakt med studenter for råd og innspill.  

 
- For de internasjonale studentene så kan det være et problem å gjøre forelesinger fysiske, noen 

velger å reise hjem på ferie og opplever at retur må utsettes på grunn av innreise restriksjoner eller 
at man settes i karantene når man returnerer. Vi bør fortsette muligheten for digital undervisning.  
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- Forslag om å lage en PDF. fil for forelesere over hva som fungerer og ikke, gi tips til problemløsning. 
Kanskje studentrådet kan distribuere noe sånt? 

 
- Spørsmål om noe førsteårsstudenter har fått samtaleterapi, ettersom ikke alle studieprogram har 

fått tilbudet. ITVene følger dette opp. 
 

- Klinisk undervisning er viktig i tiden framover. Det ønskes en høyere terskel for å avlyse klinisk 
undervisning. Studentrådet jobber med å få høynet terskelen, dette er løftet til prodekan og 
studieprogramleder på aktuelle studier.  

 
SAK 05/2021  
Studenter i praksis: evaluering av praksissted, tapt praksis i pandemien  
Astrid Hilling (FTV) opplyser om saken.  
Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har vi flere studier med praksis. Pandemien har medført 
utfordringer vedrørende praksisavvikling. Studentrådet MH legger fram sakene som jobbes med i 
forbindelse med praksis, og ønsker innspill på videre arbeid.  
 

- Forslag om å informere og å føre diskusjon på norsk. Ingen innvendinger. 
- FTVene har løftet ønske om evaluering av praksis til Studentrådet.  
- Det ønskes innspill på evalueringsskjemaet. 
- Det ønskes innspill på uheldige praksishistorier, kan sendes inn til FTVene på mail.  

 
Annonsering av vinnere 
Vinnerne sender mail til: ivestemsrud@gmail.com og får et digitalt gavekort på 500,- på Peppes Pizza. 
 
Eventuelt: 
Ingen saker innmeldt.  
 
Møtekritikk: 

- Flott ordstyrer. 
- Godt jobbet. 
- MH>SU 
- Kreds for å gjennomføre møtet på engelsk. 
- Vedtektsendringsforslagene burde vært bedre forberedt. 
- Vedtektsendringsforslagene burde blitt presentert på engelsk i forkant av møtet slik at alle kunne 

blitt mer kjent med forslagene.  
- Bra oppmøte. 
- Veldig bra engasjement på deltakerne under den psykososiale delen av møtet. 
- MENTI var veldig lurt. 
- MENTI har fungert bra, men viktig å huske at medisinstudenter ikke tar emner ved institutter, men 

ved MH-fakultetet.  
- Godt gjennomført, velorganisert. 
- Når vi har vedtekter så burde de skrives så tydelig at det ikke er noe rom for tvil.  
- Veldig bra gjennomført, imponert over at dere tok engelsk på strak arm.  
- Studentrådet burde ikke diskutere saker lenge uten lyd under avstemningene. 

 
Tar med tilbakemeldinger til refleksjon til neste allmøte. 
 
Avslutning ved møteleder Kaby Theivendran (FTV).  
Møte hevet kl. 20:20 


