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37/17

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det har vært mangler i mailen, alle har ikke fått innkallingen på mail. Alle fikk det
likevel med seg, da det ble lagt ut på facebook. Leder dobbeltsjekker at alt er i orden i sympa
etter møtet. Ellers godkjent.
38/17

Orienteringer
a) PU
a. Prof:
i. Vi har fått gjennom noen krav i forhold til hovedpraksis for de
som må flytte våren 2018: maks 1,5 timer pendling dør til dør
(ref ruter), dekket bolig tilsvarende studentbolig-standard,
3631 kr som kompensasjon for at man ikke kan jobbe, dekket
reise hjem i alle helger.
ii. Praktikum: Har vært snakk om at den skal flyttes til LDS. Ble
hastestengt kl 15:00 på tirsdag på kun en times varsel. Leder,
nestleder, IS-rep, PR-rep og Ba/Ma/Års IS/PR-rep fikk møte
med universitetsledelsen allerede en time etter at klinikken
stengte. Ba her om innsyn i årsakene til at klinikken stenges,

men fikk det ikke. Det ble forsikret om at studentene som
praktiserte ut dagen ikke skulle straffes for dette på noen
måte. Prosessen har gått utenfor alle styrer. Dette klaget vi på.
Det ble skrevet referat av møtet som er godkjent av
universitetsledelsen.
iii. Det var møte med dekanen i dag. Det var ikke god stemning,
men møtet gikk roligere for seg enn allmøtet med
utdanningsleder i går. Dekanen sa at universitetsledelsen har
avgjort at all pasientvirksomhet permanent skal ut. Vi har nå
fått bekreftet fra direktøren via leder av studentparlamentet
at beslutningen ikke er tatt, og at den ikke vil bli tatt før
studentene blir hørt. På mandag kommer det sannsynligvis en
rapport fra advokatfirmaet Kluge.
b. Ba/Ma/Års: Har valgt ny leder, Sigurd. Det er nå representanter for
første året bachelor og årsenhet!! Har ikke fått valgt representanter
til PR og IS. Skal gjøre dette på møtet neste tirsdag. Skal begynne å
jobbe med vedtektene for å tilpasse seg til det nye programmet som
kommer H2018.
b) PR: Hadde et møte på tirsdag. Det ble avbrutt fordi pressemeldingen kom om
at klinikken måtte stenges. Før møtet ble avbrutt ble det orientert om
situasjonen rundt Elte og at Is utreder konsekvenser for dette til november.
Årsenhet ble også diskutert; hva skal vi gjøre med den? Det virker som at
stemningen generelt er å ikke legge den ned, men det å overføre noen studenter
til bachelor eller master er en mulighet. Flere hensyn kom frem, bl.a. at den
sannsynligvis reduserer frafallet på bachelor og profesjon, at det blir veldig store
kull på de første emnene i det nye programmet.
c) IS: Føler seg litt lite relevant om dagen. Planen er å melde inn to vedtakssaker
til møtet neste tirsdag. Disse to vedtakene er:
1. vi er glade for å ta inn ritmo, men bare dersom vi får frigitt lokaler fra
helseledelse (eller tilsvarende (på hsh, og ikke studentarealer)).
2. et vedtak om at styret ønsker at klinikken skal være på harald
scheldrups hus, men det er ikke sikkert om vi får flertall, og det er krise hvis vi
ikke får flertall. Alternativet er at vi har et vedtak om at muligheten for å ha
internklinikken på harald scheldrups hus skal utredes grundig før en beslutning
tas. (da kan vi vurdere ulike muligheter parallelt og ta en beslutning). Dersom
dette går gjennom er det svart på hvitt hva styret mener. Studentrepresentanten
i universitetsstyret mener at det blir vanskeligere for dem å vedta noe dersom vi
har vedtatt noe annet lokalt. De kan ikke ta fra oss retten til å fatte vedtak, men
kan potensielt overstyre vedtak vi fatter. Dersom dette skjer har vi i det minste
vist klart hva vi mener.

Det kommer også en vedtakssak om ønske om mer arealer i HSH. Dette
er en videreføring av vedtaket om et betinget ja til ritmo. Vi jobber dermed
fortsatt med å bruke ritmo for å få mer arealer selv om det er bestemt at de skal
inn.
d) SVSU: Hovedsakelig snakk om modernisering av arealer på Eilert Sundts hus.
De vil endre noen stoler og kjelleren. Det er ødelagte skap, det kan frigjøres plass.
Kollokvierommene er ikke lydtette, dette kan ikke fikses av brannvernshensyn.
Tron Trondal ønsker faglunsjer for å promotere utveksling, for det er ikke
nok norske studenter som reiser ut.
Studentbarometeret: det er ikke mange nok som svarer, det er ikke god
nok validitet.
Tone Voll Sarnes: det bør jobbes for at nye studenter skal føle seg mer
inkludert. Fadderordningen er en god start, men det bør gjøres mer.
e) Andre
39/17 Den aktuelle situasjonen
NPF, Odontologisk fakultet, Medisinsk fakultet, de andre universitetene, OUS og HSØ har blitt
kontaktet.
Noen har mistillit, andre har manglende tillit til PU profesjon. Det jobbes med at alle
studentene skal føle seg hørt av PU, og at så mange studenter som mulig skal føle seg
representert. Det mest ønskelige er at alle skal føle seg representert, men det er relativt
polarisert blant profesjonsstudentene for øyeblikket. Det jobbes kontinuerlig med å finne ut
hva flertallet mener, og å representere alle så godt som mulig.
Noen av profesjonsstudentene har bedt om et dialogmøte med Pål Kraft. Vi skal ha en anonym
straw-poll for å finne ut om dette er ønskelig, da det også har kommet kommentarer om at
noen aktivt ikke ønsker dette.
Det kommer et møte med universitetsledelsen neste uke, vi skal sende mail for å be om at
dette åpnes og at vi får vite tidspunkt og dagsorden så tidlig som mulig.
Dekanen sa på møtet at alle fakultetene som var med i ritmo var enige om at det var best at
ritmo skulle være på psi. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt psykologisk institutt har blitt hørt i
det hele tatt, dette ble bekreftet. Dette skal tas opp i IS. Det skal tas opp i studentparlamentet
og potensielt studentombudet at psi ikke har blitt hørt i denne prosessen.
40/17 Svare på mail og behandle søknader
Mail fra SV om fadderkoordinatorer: vi oppfordrer til at koordinatorene til prof og ba/års
rekruteres sammen og at de informeres om at de skal rapportere til/samarbeide med pu-ene.
Vår intensjon er å skape bedre kontakter på tvers av programmene.

Kling kokos:
Brev 1: Innvilges ikke.
Brev 2: Innvilges delvis.
FoP: innvilges
41/17 Eventuelt
Mailinglister ordnes.
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