
Fra Agnes Karlseng, MFU-leder, og Oline Sæther, MSU-leder.  
   
Hei, kjære medstudenter.   
 
Agnes og jeg ønsker å skrive direkte til dere, fordi vi får mange henvendelser fra frustrerte 
studenter. Mye av frustrasjonen er rettet mot fakultetet. Det er forståelig. Det er fakultetet 
som er ansvarlige for vår utdanning, og det er de som sitter ved rattet nå når studiet må 
legges om på grunn av en krisesituasjon.   
 
Som medisinstudenter selv, har vi i løpet av vår studietid kjent på at vi ikke alltid forstår 
hvorfor fakultetet gjør som de gjør. Noe av det fakultetet har gjort i denne krisesituasjonen 
har heller ikke vært lett å forstå. Informasjon vi som studenter opplever at er viktig å få med 
en gang, har tatt lenger tid enn ønskelig å motta. Uvissheten er stor, og fakultetets 
uttalelser er ikke alltid så presise og informative som vi ønsker.  
 
Dette er en krisesituasjon. Vår fakultetsledelse har aldri måttet takle en slik situasjon før. I 
disse dager jobber de dag og natt for å trå helt ukjente stier for å gi oss best mulig 
undervisning for å få oss gjennom vårens eksamener. Agnes og jeg har vært på telefon med 
fakultetet 07.00 om morgenen og klokken 21.00 på kvelden – og da var arbeidsdagen deres 
langt fra over. Akkurat som oss studenter, som jobber med studier i tillegg til ekstravakter 
for å avlaste helsevesenet, gjør fakultetet alt de kan, døgnet rundt, for å løse en meget 
komplisert og krevende situasjon.   
 
Vi sender derfor denne mailen til dere medstudenter, for å innstendig be dere om å også 
heie på fakultetet, sånn som vi heier på helsepersonell. Vær så snill å se alt det fakultetet 
gjør bra, samtidig som dere gir tilbakemelding på det som kunne vært bedre. Prøv å lese 
mailene fra fakultetet i beste mening, selv når de er uheldige med formuleringene sine. Hvis 
dere mangler informasjon, og føler dere har ventet en evighet på informasjonen, prøv å 
huske på at det er knapt en uke siden fakultetet har måttet legge om driften sin totalt. I 
løpet av denne knappe uken har de også måttet slukke noen branner som har krevd store 
deler av deres arbeidsdag. Noen beskjeder venter man med å gi hvis ikke det haster, fordi 
det er mer hensiktsmessig å vente, for så å gi én klar beskjed, enn mange korte og 
uklare. Noen av elementene vi ønsker svar på i dag, ligger ikke i fakultetets hender å avgjøre 
– de må koordinere med både sykehus, fastlegekontorer, FHI, helsedirektoratet, UiO 
sentralt, samt flere ulike statsråder som bestemmer over ulike deler av regelverket som 
begrenser og styrer det fakultetet har lov til å uttale seg om og gi retningslinjer for. Det er 
ikke alltid lett å skjønne hva som skjer bak lukkede dører - fordi de er lukkede. Prosessene 
kan likevel være svært omstendelige og avhenge av mange ulike ledd. Sammen med 
fakultetet jobber Agnes og jeg for at dørene skal være så åpne som mulig, og at prosessene 
skal være så synlige og forståelige som mulig.   
 
Agnes og jeg ser også det fakultetet kunne gjort annerledes. Det som skinner sterkest 
igjennom på slutten av dagen, er likevel innsatsen og arbeidstimene fakultetsledelsen og 
alle rundt legger ned. Vi ønsker gjennom denne mailen å illustrere litt av det for dere. Vi ber 
dere om å ha tillit til at fakultetet gjør det de kan. I krisetider trenger vi å stå 
sammen med fakultetet, ikke dyrke mistillit mellom oss. Kritikk og evaluering er viktig, men 
alt til sin tid. Vi er i en fase hvor støtte og heiarop, påminnelser og vennlige tilbakemeldinger 
er viktig for å komme videre i krisen. Diskuter gjerne hvordan løsningene kan bli bedre, men 



snakk også mellom dere om det som funker. Prøv å unngå og dyrke frustrasjon. Hvis noe har 
forbedringspotensial, ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgte, Agnes eller meg. Så lover vi 
å ta det opp med ledelsen så snart vi kan, og vi lover at de vil bry seg så snart de har 
mulighet. For de bryr seg virkelig. I mellomtiden, vær rause og tålmodige. Gi fakultetet tid 
og mulighet til å reagere på tilbakemeldingene.  
 
For all del; fortsett å melde fra om alt med forbedringspotensial, ellers kan ikke løsningene 
bli bedre. Se likevel også det som er bra, og gi fakultetet tid og mulighet til å gjøre ting 
bedre.  
 
Beste hilsener,   
Agnes og Oline   
  
  


