
Protokoll Medisinsk studentutvalg
Møtetid: 10.05.2022 Klokken: 17-19

Tilstede: Oline Sæther (SP), Anniken Kleveland Sletta (EFU nestleder), Libin Olow

(HFU), Amanda Rose Magnum (leder), Hannah Narum-Hanssen (nestleder)

Rexhep svirca (MFU), Tahereh Rezaii (sekretær)

Saksliste

MSU01/03/22   Godkjenning av referat fra sist møte og saksliste

MSU02/03/22 Leder og nestleders beretning

MSU03/03/22   Valgallmøte 2022 - status og promotering

MSU04/03/22 Høringsnotat for Campus Sør

MSU05/03/22   Forslag til vedtektsendringer

MSU06/03/22  Overlappsmøte med nytt styre

MSU 07/03/22 Tillitsvalgtkurs

MSU 08/03/22 Annet

- studiedekanmøter

- dato for avslutningsmiddag

https://docs.google.com/document/d/1rNBP-0meTuUqL9lBmlC2dwU9mFxOcRW1/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1rNBP-0meTuUqL9lBmlC2dwU9mFxOcRW1/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1rNBP-0meTuUqL9lBmlC2dwU9mFxOcRW1/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1rNBP-0meTuUqL9lBmlC2dwU9mFxOcRW1/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1rNBP-0meTuUqL9lBmlC2dwU9mFxOcRW1/edit#heading=h.17dp8vu


MSU01/03/22     Godkjenning av referat fra sist møte og dagsorden

Referat og saksliste godkjennes

MSU02/03/22   Leder og nestleders beretning

Nestleder har vært i møte med studiedekanene Elin og Eivind. Leder og nestleder i

EFU la frem en spørreundersøkelse om studentmedvirkning. Temaer som

evalueringer og opplæring av tillitsvalgte ble tatt opp.

Leder har vært fraværende en liten stund, men er tilbake nå. Det kommer til å bli

dekanatvalg til høsten, hvor to parter stiller til valg. Studentene har stemmerett, det

hadde vært fint med studentengasjement rundt dette. Mulig vi kan ha en diskusjon

eller ha et allmøte om dette. Leder skal  i et møte med «opposisjon» førstkommende

fredag.

MSU03/03/22 Valgallmøte 2022 - status og promotering

Valgallmøte er neste uke, 19.mai. Sekretær må sende ut en ny mail på torsdag med

endelig saksliste og vedtektsendringer. Videre må vi fortsette å promotere eventet på

sosiale medier, og på alle sidene til fagutvalgene.



MSU04/03/22 Høringsnotat for campus Sør

MSU leder har blitt bedt om å lage et høringsnotat for Campus Sør. Jo færre og

konkrete forslag som blir lagt frem jo bedre. Noen tanker/refleksjoner fra leder:

1) Ønsker ikke for mye hybrid i campus sør (for kun de studentene iallfall). Må

fokusere på studentenes psykososiale situasjon

2) legge til rette for foreningsarbeid – sosialt utenfor studielivet,

3) Ledelsen ønsker at studentene ved Campus Sør skal følge den studieplanen man

har i Oslo. Det stiller leder seg kritisk til, nye og innovative læringsmetoder kan være

mer fruktbart for studentene der som er ganske få i forhold til studentene i Oslo.

4) Vi ønsker innsyn i økonomien for å utarbeide gode forslag og ha et godt

forhandlingsgrunnlag.

5) De må komme i gang med aktiv rekruttering og promoteringen av Campus Sør

blant aktuelle studenter, da det er planlagt at studenter skal begynne der allerede

neste år. Mange studenter savner informasjon rundt dette tilbudet.

-> Leder lager et google dokument. Samarbeider med nestleder og HFU leder om

høringsnotatet.

MSU05/03/22 Forslag til vedtektsendringer

To forslag til endringer fra Oline:



1) Å endre navnet «tillitsvalgtansvarlig» til «sosialt og samarbeidsansvarlig/

foreningsansvarlig». Det er fint å definere at vervet innebærer arbeid med

kommunikasjon med foreninger.

2) Personen som blir leder av MSU får automatisk plass i SHE.

- Forslag fra nestleder: Valg av to representanter (varaer) til fakultetsstyre

- Forslag om å vedtektsfeste å publikasjon av MSU-referat

MSU06/03/22 Overlappsmøte med nytt styre

Styret blir enig om å sette en dato for overlappsmøte etter nye representanter er

valgt, som en intro til tillitsvalgtkurset. Det skal også gis en formell opplæring til

tillitsvalgte om hva tillitsvervet innebærer fra fakultetet.

MSU07/03/22 Tillitsvalgtkurs 2022

Tillitsvalgtkurs er en introduksjonskurs til fakultet og MSU, hvor det blir gitt tips og

triks til tillitsvalgte som også er ment å være sosialt og hyggelig. Oline vil gjerne delta

og foreslår datoene 2. og 3. september. Vi må få bekreftet med fakultetet at de

sponser oss.

MSU 08/03/22 Annet

● Studiedekanmøter

● Dato for avslutningsmiddag

● “Tiltak for å opprettholde studieprogresjon”



Studiedekanmøter: Det fremmes et forslag om at alle MSU-medlemmer skal delta

på studiedekanmøter. Styret vedtar at ikke at alle skal måtte delta, da det ikke er like

relevant for alle. Styret blir enig om at man kan delta som observatør hvis man

ønsker.

Dato for avslutningsmiddag: Nestleder lager en facebook chat med datoer.

«Tiltak for å opprettholde studieprogresjonen»: Medfak har fått bevilget en solid

sum til dette formålet. Ingen retningslinjer på hvordan pengene skal fordeles i år, det

kan både være faglig og sosialt.

Studiedekan fremmer forslag om å bruke ca halvparten av summen på Teams

prosjektet; det innebærer at studenter blir inndelt i «teams»/grupper på starten av

semesteret. Målet er å skape gode kollokviegrupper og gi kursing i å jobbe i teams

og team building. Studentene deltar på et seminar på Sundvollen i to dager, men er

kun begrenset til 1.klasse medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter.

Svar fra MSU:

MSU takker for muligheten til å uttale mening om fordeling av midlene. Teams er et

prosjekt MSU absolutt støtter, men stiller seg kritisk at midler som tiltenkt til hele det

medisinske fakultet prioriteres og brukes på ernæring- og medisinstudenter uten

satsning på likeverdig fordeling på de andre studentene.

MSU mener det er viktig å ha en langsiktig plan på prosjektet, og samtidig finne en

løsning hvor studenter på tvers av studier og kull blir inkludert da opprettholdelse av

studieprogresjon er aktuelt for alle helsestudenter under medfak.

Noen forslag til hvordan disse midlene kan fordeles på en bedre måte er å

eksempelvis arrangere en workshop med fokus på mental helse, eller et at

arrangement som er sosialt og faglig givende for alle studenter på tvers av

fagutvalgene.


