
Referat PU-møte, 13.02.18 
  
Tid: 12.15-14.00 
Sted: Seminarrom 5 
  
Tilstede: 
Maren Medjell Styrmoe, 1. sem 
Rabia Berfin Duydu, 2. sem 
Thea Crawfur Svensen og Emilie Smith-Meyer Kildal (vara), 3. sem 
Viljar Møretrø, 4. sem 
Thor Anders Storvann Johansen og Alexander Ikonomeas (vara), 5. sem 
Maria I. Salas, 6. sem 
Felix Koppe, 7. sem 
Sofie Cappelen, 8. sem 
Guro Martine Sandholt Bø, 9. sem 
Therese J. Berntzen, 11. sem 
Karethe Hustad Hansen, PR-rep 
  
  
10/18: Godkjenning av saksliste og innkalling (D-sak) 
• Godt utdypet saksliste 

  
11/18: Orientering fra Instituttstyret (IS) (Informasjon) 
• Utgår pga. IS-representant ikke er tilstede 

  
12/18: Orientering fra Programrådet (PR) (informasjon) 
• Utgår pga. PR ikke har hatt møte siden sist 

  
13/18: Orientering fra Fagutvalget (FU) 
• Søknadsfrist for driftsstøtte til foreninger. 15. februar 
• Studentsrådsmøte m/valg av ny leder SVSU 

o Sigurd + Felix var der fra hhv. BAMA og profesjon 
o Randi Birgitte Skjerstad valgt til ny leder 

• FU skal ha et fordelingsmøte 19. februar hvor foreningene blir tildelt penger. Blir sendt mailer 
om dette.  

• Innspill: Nyttig om FU har en forening? Så kan det fungere som et overordnet foreningsorgan 
o Mer logisk økonomistyring  

• Sigurd Alnes er leder for FU 
• Karethe H. Hansen er nestleder i FU 

  
15/18: Informasjon om avtale med HSØ om praksisplasser (informasjon) 
• Bakgrunn: Maria (nestleder) og Guro (9.sem) var på informasjonsmøte mellom HSØ og PSI 

06.02., hvor Christer Mortensen (representant fra HSØ) informerte om hvordan HSØ stiller seg 
til avtaleforslaget fra i høst. Gjelder både forpraksis og hovedpraksis. 
o Powerpointen fra møtet sendes på mail til PU og legges ut på PUs Facebook-side. 
o Notater fra møtet sendes på mail til PU og legges ut på PUs Facebook-side. 

• Kravene forrige semester stilte kommer ikke til å følge de neste semestrene. Begrunnes fra 
ledelsen med behov for bærekraftig system for kommende semestre.  

• Heller enn en avtale med HSØ som har vært forsøkt utarbeidet, ser det nå ut til at det blir 
individuelle avtaler med hvert enkelt helseforetak. HSØ vil ikke være juridisk del av avtalen. 



• 21.mars: plalangt heldagsmøte mellom praksiskoordinatorer. Der vil det være representanter 
fra alle helseforetakene. Bedt om å ha studentrepresentant(er) med her, for å gi 
studentperspektivet.  
o Finne en studentrepresentant som skal på møtet.  

• HSØ har ikke mandat til å kreve av helseforetak at de skal ta så og så mange for-og 
hovedpraksisplasser 
o Ingen helseforetak som bare har lyst til å ta forpraksis-studenter. Vil ha 

hovedpraksisstudenter "i gjengjeld". 
o Hovedproblem: HSØ kan ikke tvinge og HF-ene vil ikke bare ha forpraksis 

• Tillitsvalgt fra HF-er: vil jo ikke ha studenter som ikke er motiverte 
• Behov for å se på algoritmen for fordeling! 

  
16/18: Kjønnsnøytrale toaletter (V-sak) 
• Oppsummering av tilbakemeldinger. For eller imot kjønnsnøytrale toaletter på Harald 

Schelderups hus (HSH): 
o 3 av 12 semestre: for 
o 5 av 12 semestre: for, men også ønske om å beholde noen kjønnssegregerte 
o 2 av 12 semestre: verken-eller 
o 2 av 12 semestre: ikke tilstede 

• Innspill: Forslag om gradvis endring og gjøre evaluering av hvordan det går 
• Vedtaksforslag: åpning for at noen toaletter er kjønnssegrerte 

o Handler om å endre normen: ønsker at majoriteten av toalettene burde være 
kjønnsnøytrale 

• Forslag: Gjøre om nederste  til kjønnsnøytrale? 
• Todelt vedtaksforslag: 

o Skal PU anbefale å gjøre toalettene på HSH kjønnsnøytrale?  
i. Svaralternativer: ja, alle/ja, noen/nei 

ii. Vedtatt: noen 
o Hvor mange av toalettene skal gjøres om? 

i. Svaralternativer: minoriteten/halvparten/majoriteten 
ii. Vedtatt: halvparten 

• Felix sammenfatter anbefaling (til Birgitte eller Eiendomsavdelingen) 
  
16.18: Valg av vara til PR og IS 
• Aili Røtterud Løchen valgt som vararepresentant i instituttstyret. 
• Sebastian Istad Scheie valgt som vararepresentant i programrådet. 
• Prosessen i valget: 

o Utkalling sendt på mail til samtlige studenter 
o Valgkomitéen fikk én søker per verv, henholdsvis Aili Røtterud Løchen og Sebastian Istad 

Scheie 
o Valgkomitéen gjennomførte intervjuer med kandidatene 
o Kandidatene presenterte seg selv på dette PU-møtet (13.02.18) og svarte på spørsmål fra 

kullrepresentanter 
o Diskusjon 
o Avstemning 

  
17/18: Innspill til arbeidsgruppe om arealutnyttelse (D-sak) 
• Bakgrunn: Felix og Sigurd (PU Ba/Ma/Åe) sitter i en arbeidsgruppe som skal se på 

arealutnyttelse 
o Før første møte skal Birgitte Bøgh-Olsen og Bjørnar Hjulstad sjekke ut: 

• Mulighet for å bedre møbler utenfor kantina 



• Mulighet for å sette inn større skillevekker i kollokvierommet bak kaffebaren 
("glassburet") 

• Mulighet for å flytte tv-skjermer til kollokvierommet bak kaffebaren 
• Mulighet for lagerplass i Harald Schelderups hus 

▪ (Sånn at foreninger etc. kan lagre ting. Finnes det noe ledig plass på huset i 
det hele tatt?) 

• Andre ting vi kan se på/endre? 
o Utrede bruk av kontorer? 
o Se på prosentstillinger? Hvem bruker de ulike kontorene? 
o Er kontorbehovet så stort? 
o Muligheten for at stipendiater deler kontor? 
o Undersøke muligheten til å gjøre om Klubben bak kantina 

• Antagelig vanskelig å gjøre dem om til lesesaler, pga. de ansatte har kjempet for 
den lenge 

• Mulighet: dele?  
o Gjøre noe med forsamlingssalen? 

• Det er nå mulighet for å booke rom i Timeplanportalen. Alle studenter har fått mail med link. 
o Kullrepresentanter informerer kullene om det. 

• SINTEF burde brukes mer 
o Men:  
o Møtes med skepsis i administrasjonen når man ber om tilgang. Ta dette videre (til 

Bjørnar Hjulstad?). 
o 6. sem og oppover har tilgang.  
o PU-representanter skal ha tilgang. 
o Foreningsstyrer skal ha tilgang. 
o Innspill: PU kan organisere en sightseeing på SINTEF 
o Skal settes opp kart på tv-skjermene over hvordan man kommer seg dit 

• Alexander (vara 5. sem) bytter plass med Felix i arbeidgruppa 
• Thor (5. sem) lager dokument med info om hvor man sender mail angående ulike saker. 

Kullrepresentanter deler med kullene sine. 
  
18/18: Valg av person til arbeidsgruppe for oppfølging av IS-vedtak 
• Trenger en person til å sitte i arbeidsgruppen som skal følge opp pkt. 3 og 4 fra 

Instituttstyrevedtak: 
1. Instituttstyret støtter at klinikkvirksomheten ved PSI legges til en egen organisatirisk 

enhet som ledes av en klnikkleder. Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak 
om organisasjonsendringer på møtet i mars eller april. 

2. Instituttstyret støtter at det opprettes en stilling som klikkleder med et ansvar for drift av 
klinikkene og systemene rundt denne virksomheten. Stillingen som klinikkleder utlyses 
etter at et eventuelt vedtak om intern klinikk er fattet av universitetsstyret. 
Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak vedrørende stillingsbeskrivelse og 
utlysning av klinikklederstillingen på møtet i mars eller april. 

• Må kunne møte 15/2 kl. 10! 
• Karin (12. sem) velges som studentrepresentant. 

  
19/18: Hvordan rydder vi opp i PU? 
• Ha et egen møte hvor kullrepresentantene har med seg innspill 
• Det vi kommer fram til må bærekraftig for PU videre 
• Invitere representant fra Studentparlamentet 
• Det lages Doodle for aktuelle tidspunkt. Legges ut på PUs Facebook-side. 
• Evt. se på behov for å nedsette arbeidsgruppe som kan jobbe med konkrete forslag 

  



20/18: Hvem skal kunne bruke SINTEF? 
• Arealene på SINTEF brukes lite. Skal det åpnes for at flere skal få tilgang? 
• 60 lesesalplasser og 40 dataplasser 
• Ombyggingen skal starte snart 
• Innspill: Ba/Ma mister to etasjer til klinikk, så hvis det er den lesesalen de skal ha, så er det 

urettferdig at profesjon skal gjøre krav på denne plassen 
o Profesjon får i tillegg studentarbeidsrom med klinikkene 

• Forslag: den ene lesesalen bør øremerkes til master og høyeregrads profesjon  
• Kan det være lurt å utsette å endre noe? Fortsette å la det være fra 6. sem. og oppover og se 

hvordan det fungerer når klinikkene kommer dit 
• VI er nå i en prosess hvor vi prøver å rekruttere folk til å bruke klinikken. Derfor bra om vi 

fortsetter sånn som det er nå. 
• Til orientering: på SV så har alle profesjonsstudenter tilgang til masterlesesaler i 3. etasje! 

Nesten ingen som bruker det. Kullkontakter informere kullene om dette.  
• Konklusjon: Lar det bli sånn som det er nå, hvor 6. semester og oppover har tilgang.  

  
21/18: Hva tenker dere om at ett seminarrom endres til PC-stue? 
• Bakgrunn: Studentene mister PC-stuer i vestfløyen i ombyggingen. Vært snakk om å gå over til 

tablets i metodeundervisning, men det kan bli vanskelig. Antagelig vil det være behov for PC-
stuer til metodeundervisning. Derfor foreslått å gjøre  et seminarrom til PC-stue. 

• Hvilket? 
o PU foreslår seminarrom 3 eller 6 

• PR-rep kritisk til at dette ikke har vært tatt opp i programrådet ettersom det dreier seg om 
endring metodefaget 

  
22/18: Kan brev/oppfordringer signer PU gå ut uten at innholdet først har vært drøftet i PU? (D-sak) 
• Opplevelse at det skader påvirkningskraften til PU 
• Behov for demokratiske prosesser 
• Samtidig: kullrepresentanter må kunne ha mandat til å ta avgjørelser i situasjoner med 

tidspress 
o Studentmassen som helhet tjener på dette 

• Ha med dette til videre diskusjon på møtet om opprydning, jfr. sak 19/18. 
• Holde sakene adskilt:  

o Har leder mandat til?  
o Evaluering av enkeltsak(er) 

  
23/18: Eventuelt 
• Studentperspektiv på byggingen på SINTEF. Vi får mulighet til å ha student med i en slags 

arbeidsgruppe med arkitekter, ingeniører, elektrikere etc. Hvem? 
• Se på studiebarometeret, f.eks ved neste møte.  

 


