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Referat - Storgruppemøte 
Sted: Zoom 

Dato: 07.04.2021 

Tid: 17:00-19:00 

Innkalte: Elfrid Christine Smith Sandvik (FTV), Kaby Theivendran (FTV), Astrid Hilling (FTV), 
Catinka Annie Steinback Sørensen (FTV), Johanne Skage (SPV medisin), Ive Berge Stemsrud 
(ITV IKOM), Oda Selvåg (ITV INB), Malin Thu Våde Ingebrigtsen (ITV IPH), Bjørk Reitan (ITV 
ISM), Lena Vigdel (ITV ISM), Frida Iversen (ITV ISB), Fredrik Øvrelid Sperre (ITV IHG), Magnus 
Andreas Omberg (ITV IHG), Kristine Storhaug Johansen (ITV IHA), Karina Enger Willumsen 
(ITV IHA), Simen Ringdahl (NTNU-styret representant), Line Løkås (konsulent) 

Frafall: Kristine Storhaug Johansen (ITV IHA) 

Observatør: Simen Ringdahl (NTNU-styret studentrepresentant) 

Møteleder: Catinka Annie Steinback Sørensen (FTV) 

Referent: Line Løkås (konsulent) 

Velkommen v/ Catinka (FTV) 

21/11 Runde rundt bordet 
Runde rundt bordet for de sittende medlemmene: hva har skjedd siden sist? 

Johanne (SPV) har:  

Jobbet en del med div. koronaproblemer og hatt møter med fakultet, 
smitteverngrupper og studieprogramleder i den anledning. Hatt KTV-møte: 
diskuterte korona, kulldeling, opptaksmetoder for LINK-modellen og hva jeg skulle ta 
opp på nasjonalt utdanningsmøte. Vært på nasjonalt utdanningsmøte: tok opp ønske 
om økt bruk av tilbakemeldinger fra studenter til å forbedre undervisningskvalitet. 
Tilbakemeldingene finnes, men tas i liten grad i bruk, og vi ba fakultetene ta tak i 
dette.  

Malin (ITV IPH) har:  

Siden sist møte (allmøte 10. mars), har jeg vært i arbeidsgruppe møte med 
Helgasetr, møte med institutt og emneansvarlig for praksis og i møte med ITV for 
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INB. Under kommer en kjapp briefing om hva de to sistnevnte møtene har handlet 
om. 

Møtet sammen med emneansvarlig og institutt omhandlet hvorvidt arbeidsmengden 
i praksis er veldig omfattende og med korte tidsfrister. Dette var noe KTV og jeg 
påklaget og ønsket endring på, da flere studenter opplever at de er utbrent etter en 
tung og hektisk eksamensperiode (fra oppstart i januar t.o.m 5. mars). Vi har ikke fått 
noe særlig pusterom og flere av oss har levd isolert pga. corona. Det er overveldende 
at vi skal måtte ut i praksis, hvor vi skal "jobbe" 30t i uken på praksisplass, og ha én 
studiedag i uken som skal være tilstrekkelig nok for å skrive oppgavene. Med 
studiedagene har vi en full uke (37,5 t) ~ 100% stilling. Det er mye snakk om psykisk 
helse, og vi følte ikke at instituttet tok hensyn til sistnevnte dessverre. Har blitt tatt 
videre til fakultetet.  

Sammen med ITV for INB ønsker vi å få samkjørt et skriv som kan sendes til 
instituttene våre, for å vise at det er flere studieprogram som har fått endret 
studieløpet sitt i 2020. Grunnet dette er det ikke mulig for 2019-kullene å ta opp 
emner som utgår. Dette er noe vi synes er en forskjellsbehandling og som vi ønsker å 
få gjennom ved å vise at flere studenter er i samme båt og flere synes dette strider 
imot lovverket. Om du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med Malin. 

Kaby (FTV) har: 
Arrangert FTV-forum og Allmøte. Sittet i arbeidsgruppe som har revidert KTV-
stillingsinstruks. Jobbet med tapt praksis på medisinstudiet der jeg har vært 
i møte med tillitsvalgte i Oslo og med studentombudet. Etterarbeid fra 
allmøtet. Vært med på FTV-forum, instiuttledermøter, kontormøter og 
prodekanmøter. Lagd ny oversiktsplakat for tillitsvalgte i SR MH.  

 
Astrid (FTV) har:  

Holdt på med valgforberedelser, utvikling av profileringsmateriell og utviklet avtale 
om deling av kontorareal med Studentrådet ved samfunns- og utdanningsvitenskap. 
Arrangert allmøte og FTV-forum. Deltatt i møte med fakultetsstyret, formøte til 
utdanningsutvalget, studenttinget og utviklet forespørsel om økning i antallet 
tillitsvalgte. Hvor vi fikk gjennomslag i ekstra tillitsvalgte ved INB og økning i 
honorering fra 80 timer/semester til 100 timer/semester ved IHA. Blitt intervjuet av 
Under Dusken til artikkel om økonomisk støtte under praksis og skrevet sakspapiret 
til dette møtet. Deltatt i møte med arbeidsgruppe for idrettsareal i Helgasetr- 
prosjektet  

Fredrik og Magnus (ITV IHG) har:  
Vi har ikke hatt så mange saker over påsken, hatt noen småsaker angående 
grupperom, utgifter til reise og fordeling i praksis. 

 
Catinka (FTV) har:  
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FTV forum, startet på leserinnlegg om vaksinering, kontormøte, instituttledermøte, 
fakultetsstyremøte og arrangert storgruppemøte. 

Ive (ITV IKOM) har:  

IKOM KTV-møte med blant annet sak ang manglende masteroppgaver og fravær av 
karrieredag på Mol.med. Møte med Torstein Røe og Asbjørn Nilsen ved IKOM ang 
undervisning på medisin. Møte med Ivar Sjåk og Jon Magnusen ang praksis på 
medisin. Planlagt sosialt opplegg for Studentrådet april/mai 2021 og satt ut utstyr på 
pauserommene på Øya.  

Lena og Bjørk (ITV ISM) har:  

Planlagt og vært med på møte med ledelsen i ISM angående det psykososiale miljøet 
blant studentene, og diverse andre saker som kom frem på KTV-møtet. Vært med på 
diverse møter med Helgaseter-gruppa. Hatt allmøte med studentrådet. Hatt 
storgruppemøte med studentrådet. Jobbet med 30-minutters samtaletilbud for alle 
førsteårsstudenter på MH.  

Elfrid (FTV) har: 

Det har skjedd mye siden sist. Av individuelt arbeid er det viktigste jeg har jobbet 
med å oppdatere velferdsmiddelkriteriene i etterkant av Allmøtet, oversette teksten 
til engelsk og oppdatere informasjonen på nettsiden. Jeg har også jobbet videre med 
å opprette et linjeforeningsforum på fakultetet, samt at linjeforeningene skal få 
økonomisk støtte til fadderukene fra fakultetet (dette er nå bekreftet). Jeg har videre 
laget en promovideo til valg som i stor grad er basert på en tidligere 
promovideo. Ellers har jeg sammen med FTVene diskutert økning av økonomisk 
støtte i praksis samt bedre tilrettelegging, og dette er tatt opp på prodekanmøte. Vi 
har hatt en del etterarbeid etter Allmøtet, og vi har planlagt sakene til dagens 
storgruppemøte. Noen av oss tillitsvalgte i SR har også vært i møte med prodekan og 
studieprogramleder på medisin om utilstrekkelig avvikling av uketjeneste under 
Koronapandemien.  

 
21/13 Distribusjon av KTV instruks v/ Kaby (FTV) 
Vedtatt ny instruks på allmøtet, Kaby presenterer endringene i instruksen. 
Hva er nytt: 

• To sidestilte KTV’er  
• KTV skal melde seg direkte til ITV/SPV   
• Opplysningsplikt om skikkethetsnemda, kvalitetssystem for utdanning og 

avvikssystemet.  
• For å få godkjent KTV periode med attest fra Studentrådet MH stilles det krav om 

oppmøte på minst 2 av semesterets møter.  
– Overgang 
– Hvordan skal dette praktiseres? 
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• Oppmøte i referatet.  
• Må inn i erfaringsskrivet 

• KTV master/bachelor skal innkalle referansegruppene til et møte i starten av 
semesteret for å informere om referansegruppe-medlemmenes oppgaver. 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Referansegruppe+-+for+studenter 
– Ref.gr. oppgaver, skrive rapport, levere rapport, tidligere rapporter 
– Lenke til ref.gr. håndbok og instruksjonsvideo om kvalitetssystemet.  

• KTV skal etterstrebe promotering av Studentdeltakelse i studentdemokratiet (f.eks 
ved allmøte og valg) og ansettelsesprosesser.  

 
Spørsmål om praktisering av attest til KTV:  

- Begge KTVene skal møte på minst 2 av semesterets KTV-møter. Dette praktiseres 
strengt fra høsten 2021.  

- Det arbeides med å lage rutiner for KTV-attest og for å lage egen mal til KTV attest.  
 
Innspill om å øke budsjett for KTV-møtemat.  

- FTV’ene noterer seg dette.  
 
21/14 Revidering av egne stillingsinstrukser v/ Kaby (FTV) 
Stillingsinstruksene for samtlige stillinger i SR skal revideres. Som første steg i dette ble 
KTV-stillingsinstruks revidert og vedtatt på allmøtet. Stillingsinstruksen for FTV, ITV og SPV 
skal revideres til neste storgruppemøte. 

– 21. april: 1. utkast 
– 1. mai: siste utkast sendes til smågr.leder 
– 5. mai: siste utkast vedtas på storgruppemøte 

 
Innspill om at det er vanskelig å finne ut hvem på instituttene som har ansvar for ITVer. 
Hvem melder man fra til når man inntar verv?  

- Legges det til som revideringsforslag:  
Nye tillitsvalgte skal melde sin inntreden i vervet til instituttleder.  

 
Innspill om at man kanskje bør ha litt tid på å lese gjennom før møtet, siden siste utkast av 
stillingsinstruksene er på samme dag som storgruppemøte.  

- FTV leser gjennom for å sikre kontinuitet og for å forhindre urimelig stor variasjon i 
instruksene, det er i stor grad bare møtene som er forskjellige.  

 
Forslag om at man kun snakker ut fra eget institutts instruks. Alle i studentrådet skal ikke 
lese gjennom alles instrukser?  

- Man velger selv hvor mye man skal lese igjennom av andre instrukser, det skal 
stemmes over på storgr.møtet, men i utgangspunktet skal man ikke gi innspill på 
andres instrukser med mindre man er veldig uenig i noe.  

 
 
21.15 Valg og erfaringsskriv v/ Astrid (FTV) 
Gjennomgang av plan for gjennomføringen av valget. Fordeling av arbeidsoppgaver i 
forbindelse med promotering. 
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12 april kandidatur periode, melder kandidatur.  
29 april valgdag (kan stemme fra 26-29 april). 
Offentliggjøres 30.04. 
 
Se nettside for viktige datoer: 
https://studentvalget.no/valgkalender-ftv/ 
 
Vi skal jobbe med å finne kandidater og å promotere valg. Vi promoterer studentvalget som 
helhet. Fokuser på bruk av generelle termer. Ikke bruk forkortelser i promotering, det 
viktigste er å være forståelig.  
 
Generelle tips:  
Under kandidatur perioden, se blant KTVer, er det noen som engasjerer seg mye? I 
linjeforeningsstyrer, er det noen der som kan være aktuelle? Det er en fordel med 1. og 2. 
klassinger siden det kan være vanskeligere å få studenter til å stille dersom de skriver 
bachelor oppgaver. Ta tidlig kontakt med kandidater og følg dem opp, ta personlig kontakt 
med de man mener er aktuelle kandidater.  
 
Innspill om at det kan være vanskelig å finne kandidater siden man ikke har sett dem. Nå når 
alt har vært nedstengt, har vi kun sosiale medier å gå på.  

- Det er mange utfordringer, vi har laget en del som skal legges ut på sosiale medier. 
Et tips er å høre med de man kjenner, gå i forum der de som er engasjerte er.  

I Ålesund skal de dekke vrimlearealer med bannere osv. Kull gruppene kan være et greit 
sted å sjekke, vær tidlig ute.  
Vi skal svare på spørsmål om hva stillingene innebærer og videresender mail om hva 
stillinger krever til de som innehar stillingen.  
 
Alle Skal innom 3 ulike klasser å blæste litt om valget. 
 
Innspill om at video kan vises i forelesning dersom man ikke vil snakke foran klassen. Man 
kan også blæste i digitale forelesninger, avklar med foreleser om man kan få noen minutter 
av timen. 
 
FTV lager en tekst som KTV kan gi ut til kullgruppene.  
Bruk Facebook dersom man ikke har forelesninger.  
 
Vi kommer til å ha stand på valgdagen ute ved MTFS dersom vi får lov med tanke på 
smittenivå. Vi deler ut litt merch, mat og kaffe ved stand.  
 
Oversikt på Teams over hvem som melder seg til å henge opp plakater, takeover på 
Instagram og stand.   
 
21.16 Godkjenne ITV INB v/ Astrid (FTV) 
Studentrådet skal tilstrebe å ha halvparten av stillingene for valg hvert semester. For 
øyeblikket er flesteparten av valgene på våren. I tillegg er det ønskelig med overlapp mellom 
de to ITVene på INB, så forslaget er å åpne opp den nye stillingen ved INB i et halvt år 
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denne runden. 
 
Dersom ingen sier noe imot så er det greit. 
Vedtas ved akklamasjon.  
 
21.17 Sosialt v/ sosialtansvarlige Ive (ITV IKOM), Frida (ITV ISB), Oda (ITV INB), Bjørk (ITV 
ISM) og Malin (ITV IPH) 
Orienteringssak om sosialt opplegg fremover og godkjenning av økt budsjett til denne 
posten. 
 
Privat sammenkomst er kanskje mye å håpe på nå under korona, men vi håper å kunne 
gjennomføre en middag eller to. Hold av 8 mai og søndag 18 april som aktuelle datoer. Vi 
bestiller på en restaurant i byen, Gjøvik og Ålesund får tilsvarende beløp, 300-400,- per 
person. Kommer tilbake med mer informasjon. 
 
21.18 Innspill til fakultetsstyret angående økonomisk tilrettelegging i praksis v/Astrid 
(FTV) 
Ønsker innspill på sak som om økonomisk tilrettelegning som skal bli tatt opp av FTV på 
fakultetsstyremøtet. 
 
Dette tas opp ofte, det er forskjellsbehandling mellom studentene.  
Vi ønsker innspill til fakultetsstyremøte. Punktene vi foreslår må være godt gjennomtenkt.  
 
Man kan bruke skjønn dersom reisevei er ufremkommelig. Man kan prøve å presse ned fra 
60 km til 50 km. Hvor mye mer/mindre støtte blir det da?  
 
Er det begrenset hvor mye man får i støtte når man må pendle? -Og hvor mange ganger 
man kan pendle? 

-  300,- per uke dersom det er over 60 km med pendling. Dette skal dekke hele 
strekningen dersom over 60 km. Støtten er per uke og ikke per reise. Dersom man 
må flytte, får man 1 reise til og fra praksis.  

 
Økonomisk tilrettelegging, hva er det, og hva er medstudent?  

- Laget for studenter som blir alene, langt unna andre studenter. Når studentene har 
krav på økonomisk tilrettelegging, skal det også dekke en medstudent. Dette skal 
sikre at man ikke tvinger studenter til å reise langt unna studiehverdagen sin. Gjelder 
ikke innad i Trondheim.  

 
Innspill om at det er viktig å øke støtte for bolig istedenfor reise.   
 
Forslag om støtte til busskort ved pendling over 60 km. I Ålesund er det for eksempel 
geografisk korte avstander, men vanskelig å komme til. Det hjelper ikke å kun få høyere 
bostøtte. Avstand Sykkylven – Ålesund er 28,5 km, det er dyrt med ferge.  

- Forslag, urealistisk å legge listen så lav, man kan kanskje lage et eget punkt på 
Sykkylven? 
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Innspill om at Fergekort dekkes dersom man ikke kommer seg til praksissted med annen 
transport? 

- Det koster 500,- per måned for å reise kollektivt i Møre og Romsdal, inkludert ferje.  
 
Bra jobba med punktene. Å sikre avtaler om bolig virker bra, da vil det bli billigere og mer 
forutsigbart.  
 
Innspill om å omformulere vedtaks forslag. Det at den økonomiske støtten som tilbys 
studentene er for lav, gjelder ikke for alle studentene.  
 
Ny tekst til vedtaks forslaget: 
 
Studentrådet MH mener at Fakultet for medisin og helsevitenskap i større grad må 
tilrettelegge for studentene som skal gjennomføre praksis. Den økonomiske støtten som 
tilbys studentene er for lav. Dette gjelder ikke studenter ved farmasi- og medisinstudiet, 
yrkesfaglærerutdanningen (YFL) eller studenter som har lønnet praksis eller stipend fra 
arbeidsgiver. Fakultetet må ta større ansvar for å sikre at studenter som må flytte i 
forbindelse med praksis følges opp. 

 
Stemmer over forslaget: 
14 stemmer for, ny tekst vedtas. 
 
21.19 Diverse informasjon v/Elfrid (FTV) 
Informasjonsbolk om særplass, timeføring, teams-sjekk, ol. 
 
Erfaringsoverføring, noter ned ting som oppstår etter hvert. Viktig med et godt skriv for de 
som tar over etter deg. Frist settes for å ferdigstille erfaringsskrivet 15 mai. Se over og 
oppdatere, kan basere på det man har fått, men fyll inn det som har oppstått gjennom 
perioden din.  
 
Erfaringsoverførings møte i etterkant av dette skrivet.  
Se over underveis slik at man ikke trenger å gjøre alt på slutten.  
 
Særplass, kan søke om særplass i kraft av å være tillitsvalgt, se nettside: 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+geografisk+s%C3%A6rplass+under+praksisstudier-+MH 

 
Line lager attest som bekrefter at man er tillitsvalgt i SR MH.  
 
Skru på varsel i hver eneste kanal i Teams. Folk er flinke til å respondere.  
 
Medarbeidersamtaler, for de som ikke har hatt det så skal vi gjennomføre det snarlig, meld 
fra om når det passer. Oppfølging av hvordan man, tenk gjennom om det er noen dere vil ta 
opp 
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Timeføring, husk å skrive ca. antall timer slik at vi kan gi tilbakemelding til instituttet.  
 
Psykisk helse, mange tillitsvalgte må ta tunge samtaler. Det er fint at man har lyst til å 
hjelpe, men man skal ikke la det gå ut over seg selv, man har ansvar som tillitsvalgt å 
informere om hvor man kan gå for å få hjelp, ikke å ta disse samtalen selv. Det kan være 
tungt å bære på.  
 
FTVene lager et skriv på teams om hvor man kan henvende seg.  
 
Det kan være vanskelig å avvise studenter som har det tøft når rådgivertjenestene ikke 
fungerer. Man blir påvirket av å ta imot vanskelige samtaler. Studenttinget og student 
rådene bør jobbe med å få fler psykologer tilgjengelig. Slik det er nå er det forferdelig lang 
ventetid.  
 
Avslutning, eventuelt og møtekritikk 
Hyggelig å se alle, fint ledet av Catinka! 
 
Møtet hevet kl. 18:57 


