
Hva bidro studentene med i 
beredskapsarbeidet?  
 

1. Tett kontakt med studentmassen 
13. mars organiserte leder av MFU og MSU en facebookgruppe for alle tillitsvalgte studenter 
tilknyttet medisinstudiet. I denne gruppen kunne de tillitsvalgte studentene formidle 
spørsmål fra studentene på sitt kull, og leder av MFU og MSU kunne svare så godt de kunne. 
Spørsmål fra studentene ble formidlet på mail videre til dekanatet og svarene fra dekanatet 
ble formidlet til studentene via den samme facebookgruppen. Facebookgruppen fungerte 
som en god arena for å formidle spørsmål og svar. De tillitsvalgte studentene på kullene fikk 
mange spørsmål fra sine medstudenter, og mange av de tillitsvalgte studentene opplevde 
situasjonen og forventningene fra sine medkullinger om å sitte på informasjon som 
belastende. Facebookgruppen ble et digitalt fora hvor de tillitsvalgte kunne få svar, men 
også dele bekymringer. Denne direkte kontakten og innsikten i hvilke problemer studentene 
oppfatter som prekære vil beredskapsgruppen ha umiddelbar tilgang til med en student som 
medlem. 

 
2. Gjennomlesning av skriftlig informasjon til studentene 

I mars begynte lederne av MSU og fagutvalgene å lese igjennom mail og annen skriftlig 
informasjon fra dekanatet til studentene før det ble delt. Dette ble gjort for å sikre at 
informasjonen inneholdt de elementene studentene ønsket svar på og at informasjonen var 
enstydig slik at den ble mottatt av studentene på ønsket vis.  
 

3. Berolige studentmassen 
Ved flere anledninger var deler av studentmassen svært urolige, og noen studenter var nære 
på å henvende seg til media. Disse studentene fikk MSU og MFU kontakt med, og ved å dele 
informasjonen vi satt på og som var på vei ut til studentmassen fikk vi ved mer enn en 
anledning stoppet frustrerte studenter til å henvende seg til media. Leder av MSU og MFU 
sendte også ut en mail tirsdag 17. mars til medisinstudentene hvor vi oppfordret studentene 
til å «heie på fakultetet» (vedlegg 4).  
 

4. Formidle informasjon til studentene 
Informasjonsbehovet var stort, og fakultetsledelsen jobbet på spreng og gjorde det de kunne 
for å sende ut informasjon til studentene. Lederne av MSU og MFU hadde mulighet til å 
formidle informasjonen til studentene gjennom uoffisielle kanaler som facebook, men også 
gjennom mail. Den 17. mars ble det sendt ut en mail fra leder av MSU og MFU med noen 
avklaringer (vedlegg 5) som også var på vei gjennom fakultetets offisielle kanaler. Disse 
avklaringene var etterlengtet av studentene og bidro blant annet til å roe de som vurderte å 
henvende seg til media.  

 
Saksopplysning: Leder av MSU hadde kontinuerlig kontakt med fagutvalgene for ernæring og 
helseledelse. Inntrykket var at behovet for informasjon ikke opplevdes så akutt hos denne delen av 
studentmassen som det behovet medisinstudentene uttrykte. 


