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Studentrådet ØK 
 
 

Møteinnkalling Studentrådet Økonomi 

 

Dato: 14.04.21  

Tid: Kl. 16:15-18:00 

Sted: Teams 

 

Saksliste: 

 

Godkjenning av innkalling og siste møtereferat  

 

Introduksjonsrunde og runde rundt bordet og spesifikt hva dere har gjort i forbindelse 

med synlighet siden sist [5 min] 

 

ØK-sak 28/21 Oppdatering om valg 

Saksbehandler: Jørgen 

Type sak: Orienteringssak  

Tid: 5 min  

  

Nå er vi endelig ordentlig i gang med valget! Det er nå mulig å melde sitt kandidatur, i tillegg 

til at det fortsatt er mulig å nominere andre. Vi kommer til å orientere om foreløpige 

nominasjoner og kandidater, samt litt om veien videre frem til valget er slutt.   

  

Øk-sak 29/21 Oppdatering om velferdsmidler 

Saksbehandler: Ida 

Type sak: Orienteringssak 

Tid: 5 min 

 

Vi oppdaterer kort om hva ståa på velferdsmidlene er. Det vil si hvor mange søknader vi har 

fått inn og hvor mye penger vi har fått til å dele ut. 

 

Husk å promotere velferdsmidlene (frist 18.04, kl. 23:59). For eksempel, poste i diverse 

kanaler som face, insta, KTV-grupper, referansegruppe-grupper og blesting i forelesning. 

Evt. Få instituttet eller foreleser til å skrive det på blackboard/innsida. 
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Øk- sak 30/21 Tunge samtaler om psykisk helse   

Saksbehandler: Ida 

Type sak: Diskusjonssak 

Tid: 20 min 

 
Flere tillitsvalgte på NTNU har måttet ta imot tunge samtaler fra medstudenter om psykisk 
helse. I den forbindelse har vi fått mail fra AU hvor det etterspørres innspill om hvordan 
Studentdemokratiet kan hjelpe tillitsvalgte som opplever dette med å håndtere slike samtaler.  

 
Kopi av mail:  
 
Som nevnt under eventuelt på forrige FTV-forum har vi hatt en sak gående i 
Studentdemokratiet hvor enkelte tillitsvalgte rapporterer å måtte ta flere vanskelige samtaler 
om psykisk helse enn tidligere. Det er spesielt problematisk i de ekstra alvorlige tilfellene, 
som del av opplæringen av instituttillitsvalgte pleier man å være tydelige på at dette er ting 
man ikke kan håndtere som ufaglært tillitsvalgt og må sende videre, men mange sliter med 
samvittigheten når de da gjerne må sende videre til lange ventelister i et sprengt 
psykologtilbud. Enda mer bekymringsverdig er antallet studenter som kanskje ikke finner 
eller oppsøker noe hjelp i det hele tatt for problemene sine, om det så er i 
tillitsvalgtsystemet eller via Sit etc.  
 
Dette er et noe vi i arbeidsutvalget ønsker å sette på dagsorden og jobbe aktivt med 
fremover. For at dette skal bli best mulig, vil vi gjøre det sammen med dere så vi har 
med oss hele studentdemokratiet. 
 
Det er en problemstilling vi ønsker å jobbe med todelt: 
Internt i Studentdemokratiet: Støtte opp om våre tillitsvalgte. Hjelpe dem med hvordan de 
kan vise til støttetilbudene som finnes og vite når og hvor de må sende videre. Få en 
støttesamtalepartner til tillitsvalgte som har måttet tatt tunge samtaler med medstudenter. 
Eksternt: Få NTNU og andre samarbeidspartnere med på laget om å kommunisere 
tilbudene som finnes til studentene. Se på hvordan vi kan forbedre tilbudet. Kanskje jobbe i 
media med å belyse problemsstillingen.  
 
Legger også ved situasjonsbeskrivelsen fra Stine Romundstad (Stedlig leder Ålesund) da 
hun først tok opp saken, da den er veldig godt skrevet: 

 
Melder en eventueltsak til kontormøte da vi har en ganske trist situasjon i Ålesund 
med tanke på mental helse. Vi har hatt flere møter med instituttene, administrasjon og 
ITVer for å diskutere mental helse hos studentene og hvordan vi kan justere samt 
forbedre tilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund. Grunnen til at jeg gjerne vil ta 
det opp med hele ledergruppen er fordi det er en del problematikk som kan gjelde 
hele NTNU og som kan være viktig å adressere. 

 
1. Oppfølging og støtte av tillitsvalgte som har tunge samtaler med studenter 
Flere ITVer har uttrykt at de i den siste tiden har hatt flere samtaler med studenter som er 
ganske tunge, og som preger de som tillitsvalgte. Da Sit i tillegg har helt sprengt psykolog-
tilbud (det er fult til sommeren), og kommunen har kjempelange ventelister er det vanskelig å 
måtte henvise studentene videre når de vet at det nesten ikke er hjelp å få dersom det ikke 
er akutt. En ITV har sagt at det har gått ut på egen helse, da i form av mangel på søvn fordi 
vedkommende er bekymret for studenter. Som tillitsvalgt er det dessverre lite annet man kan 
gjøre enn å prøve å rope høyt oppover at dette er et problem, men når det ikke er ressurser 
(det har blitt tildelt midler, men det er ikke psykologer tilgjengelig) i kommunen får ikke de 
heller gjort mye. 
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Dette danner grunnlaget for en ny utfordring rundt mandatet til ITVene, og om hvorvidt de har 
ressursene og støtten til å gjennomføre disse tunge samtalene. Det forventes ikke av ITVer å 
ta tunge samtaler, men vet de hva de skal si hvis de kommer i en slik situasjon? Vet de hvor 
de kan henvise studentene videre? Og har ITVene noen de kan snakke med dersom de 
trenger en fortrolig? Sistnevnte spørsmål har vi diskutert på beredskapsmøte med Annik og 
instituttlederne, og det er alle enige om at her må vi finne en løsning, som for eksempel en 
kontaktperson som har taushetsplikt og kanskje erfaring/kursing med tunge samtaler som 
ITVene kan snakke med. 
 
Mathilde nevnte opprettholding av et godt arbeidsmiljø for studenter som også er ansatte i 
dag på styremøtet, som er relevant i dette tilfellet og et generelt viktig tema. Snakket også 
med Seso tidligere og han nevnte bedriftshelsetjeneste for tillitsvalgte når vi snakket om 
dette, som er et interessant aspekt å ta med inn i diskusjonen. 
 
  2. Informering ut til ALLE studenter med tydelig beskjed om hvor man kan få hjelp   
I Ålesund har vi laget en liten oversikt over viktige telefonnummer som vi tenker å sende 
videre til ITVer med en forespørsel om at de kan sende det videre til KTVer for deling i 
klassegrupper (se vedlegg). Men det er ofte vanskelig å vite at man har det litt tøft. Det kan 
være lettere å se på de rundt seg enn seg selv, og derfor stiller jeg spørsmålet om ntnu 
burde ha en kampanje dedikert til dette med å se litt ekstra godt på de som er rundt deg. 
Kanskje kunne alle faglærere bli sendt en poster, video eller liknende med viktige 
telefonnummer/tjenester og blitt spurt om de kunne sette av 5 min i begynnelsen av en 
forelesning til å belyse viktigheten av mental helse og hvor lav terskelen skal være for å ta en 
telefon eller stikke innom en rådgiver. 
 
Under legger jeg ved innsida meldingen som er en oversikt over tilbudene i Ålesund, som 
dere ser er den ikke helt ergonomisk for øyet, but but. Legger også ved noen funn fra to av 
instituttene her som har utført spørreundersøkelser. 
 
Hva ønsker vi av dere i første omgang? 
Dette er et arbeid vi ønsker å begynne med allerede nå, og som vi håper dere også er med 
på. Det haster på mange måter, og jo mer innspill vi får på forhånd jo mer treffsikkert kan vi 
ta opp saken i FTV-forum og etterpå. Vi har tatt kontakt med Velferdstinget for samarbeid, og 
planlegger å høre med HR-avdelingen på NTNU og Sit råd om hvilke ressurser som finnes 
nå, om vi kan få støtteperson for ITVene og hvordan de kan hjelpe med å sette saken på 
dagsorden. Vi håper også å få arrangert et internt webinar i Studdem etterhvert for å gi 
ITVer råd om hvordan håndtere slike samtaler, og hvilke ressurser de kan henvise til. 
 

 
Vi vil gå igjennom hvilke tjenester man kan sende studenter som sliter med psykisk helse 
videre til. Altså hvilke hjelperessurser som finnes her og nå. I tillegg skal vi gå igjennom hva 
deres ansvar som tillitsvalgte er i en slik situasjon.  
 
Spørsmål vi ønsker innspill på: 

• Har dere fått lignende henvendelser fra studenter som skisseres i mailen?  
• Hva har dere behov for i form av ressurser og informasjon? Er det behov for 

støttekurs for ITVer for hvordan håndtere en slik situasjon?  
• Hvordan kan vi kommunisere hjelperessursene til studentmassen?  
• Hva mangler og hvordan kan nåværende tilbud forbedres?  
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Øk-sak 31/21 Forbedring av kvalitetssikringssystemet 

Saksbehandler: Hanne Berit 

Type sak: Diskusjonssak  

Tid: 15 min 

Før påske var Utdanningsutvalget ØK invitert i dialogmøte med prorektor, og ett av temaene 
som ble diskutert der var kvalitetssikringssystemet. Det er krav om at studentene skal være 
medvirkende i kvalitetssikringsprosessene, og i dag gjøres dette i stor grad gjennom 
referansegrupper. Et problem som ble tatt opp er at det ofte er vanskelig å rekruttere 
studenter, og at flere ikke leverer inn rapport på slutten av semesteret. I tillegg ble det påpekt 
at studentene ofte opplever lite reell påvirkning gjennom referansegrupper, og at ofte blir ikke 
de tilbakemeldingene som kommer inn fulgt opp videre.  
  
Vi ønsker derfor å diskutere litt overordnet hva som fungerer bra med dagens praksis, og hva 
som kunne vært bedre. I tillegg ønsker vi innspill på hva dere mener vi som tillitsvalgte skal 
bidra med i dette arbeidet, samt forslag til hva instituttene og fakultetet kan gjøre for å 
forbedre systemet.  
  

• Hva fungerer bra? Hva kunne vært bedre? 
• Hva kan vi som tillitsvalgte gjøre for å bedre rekrutteringen og sikre innlevering av 

rapporter? Er dette noe vi skal bistå med?  

• Hvordan kan man formidle til studentene hva referansegrupper går ut på? Hvordan 
skal man få frem viktigheten av denne typen studentmedvirkning?  

• Hvordan kan man sikre at de tilbakemeldingene som kommer inn faktisk følges opp? 
• Hvordan sikre tilstrekkelig oppfølging av referansegruppene? Burde de ha en 

kontaktperson som kan bistå ved spørsmål? Evt. noe digitale ressurser/kursing?  
 

 

Øk-sak 32/21 Håndtering av pandemien dette semesteret  

Saksbehandler: Jørgen 

Type sak: Diskusjonssak 

Tid: 15 min 

 

Etter to tidligere semestre preget av pandemien har man dette semesteret i større grad hatt 

mulighet til å nyttiggjøre seg av lærdom fra tidligere i håndteringen av koronasituasjonen. 

Dette gjelder spesielt hvor tidlig man tar avgjørelser, hvordan man informerer og 

kommuniserer med studentene, og ikke minst hvordan man jobber for studentenes 

psykososiale helse. Vi ønsker derfor en diskusjon på hvordan fakultetet og instituttene har 

håndtert pandemien dette semesteret kontra de andre, hva som kan bli bedre og hva man 

har vært flinke på.   

Diskusjon:  

• Har avgjørelsene som har blitt tatt vært fornuftige? Hvorfor / hvorfor ikke?  

• Hvordan har kommunikasjonen fungert?  

• Tanker om fokuset på og arbeidet for studentenes psykososiale helse?  
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Øk-sak 33/21 Erfaringer å ta med seg til neste skoleår  

Saksbehandler: Jasmeen  

Type sak: Diskusjonssak  

Tid: 15 min 

 

Det siste året har mildt sagt vært en helomvending for alle. Det har gått bra for noen og 

dårlig for andre. Det virker som at digitale former for undervisning er kommet for å bli, men i 

hvilken grad er det ønskelig? 

 

Vi ønsker innspill fra dere på: 

 

• Hjemmeeksamen   

o Er dette en ønskelig vurderingsform for studentene i en normaltilstand?   

• Digital undervisning  

o Hva er ønskelig undervisningsform i en normaltilstand?   

o Hybrid? Streaming? Heldigital?   

• Andre ting man bør tenke på til neste semester? 

 

 

ØK-sak 34/21 FTVene orienterer   

Saksbehandler: FTVene 

Type sak: Orienteringssak 

Avsatt tid: 10 minutter 

 

• Dialogmøte mellom fakultetet og rektoratet  

• Erfaringsskriv og -overføring  

 

 

Eventuelt [5 minutter] 

 

Møteevaluering [5 minutter] 

 

Diggerunde [5 minutter] 

 

Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp på møtet, send de inn til oss på vår mail 

ftv@sr-ok.no.  

 

Det er obligatorisk oppmøte, gi derfor beskjed til konsulent Kristin om du ikke kan komme.  

 

Jasmeen Barmen, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Ida Ljøgodt von Hanno og Jørgen 

Valseth  

Fakultettillitsvalgte ved ØK 

  

mailto:ftv@sr-ok.no

