
  
 

 

REFERAT 
fra Studentrådet HFs møte  
Tirsdag 20.09.22 kl. 17.15 i rom: D156 
 
Møteleder:  Morten Eidsvaag Althe 
Referent:  Maiken Kildal Berntsen 
 
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
FTV Internt ansvarlig Morten Eidsvaag Althe 
FTV Fakultetsansvarlig Lasse Zetterlund 
FTV Kommunikasjonsansvarlig Matilde Brox Bordal 
FTV Læringsmiljøansvarlig Håkon Gravem Isaksen  
IFR Tobias Brox Bordal 
IFR Maren Grothe  
IHK DRV Magnus Ryen 
IKM Simon Moe  
IKM Emilie Olsen Lekva  
IMS  Synne Svarstad Hanslien 
KULT Sonja Fay Foshaugen Nyvoll 
EURO  Ole Marcelius Sivertsen 
EURO Ulrik Stange 
LTV HF Hedda Solberg 
ISL Even Samir Kaushik 
ISL Ingrid Isdal Lindstrøm 
IMS  Maria Konow 
Musikk utøvende Sigrid Sand Angelsen 
Musikk DRV Mads Heggen  
Musikk Margrethe Dahl 
 
Observatør: 
Studenttinget Fredrik Framhus 
 
Meldt fravær:  
ISL  Marit Hedre 
IHK DRV Hilde Myrvold  
KULT Amalie Hegdalsaune 
 
 
 
Ikke møtt:  
IHK ARK Kathinka Aalberg 
IHK ARK Clara Margrete Gärtner 
   
 

Studentrådet HFs saker:   
 

Konstituering av møtet  
 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  
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Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
Ref-sak 12/22, HF-sak 25/22, O-sak SHoT-undersøkelsen NTNU 2022, O-sak Lasse og Morten 
informerer om tur til Durham 
 
Runden rundt bordet 
 
EURO 
Møte med PTV 
 
ISL  
Fått inn én ny ITV: Ingrid 
Jobber med å få inn PTV (sendt ut e-post til studieveileder om at det mangler PTV) 
 
Fredrik (studenttinget) 
Dekanmøte 
Studenttingsmøte førstkommende torsdag 
 
KULT 
Fått inn flere PTV 
 
IFR 
Instituttmøte  
Jobber med å få tak i flere PTV 
 
IHK DRV 
Alle PTV i boks 
 
IKM 
Første møte med PTV (etterfulgt av sosial samling) 
PTV er godt i gang med arbeidet 
Instituttmøte 
 
LTV 
Felles oppstartsmøte 
Møte med PTV i språk og historie 
 
IMS 
Instituttmøter 
Instituttstyremøte neste torsdag 
Møte med PTVer 
 
Musikk 
Tre nye ITVer: Mads, Margrethe og Sigrid 
 
Håkon FTV 
Formøte til NTNU styret 
Formøte til læringsmiljøutvalget 

- Immatrikulering: evaluering senere 

SHoT 
 
Morten FTV 
Formøte LMU 
Instituttledermøte 
Durham 
 
Lasse FTV 
Durham  
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Instituttledermøte 
Humsam-klyngebrukergruppe 
 
Matilde FTV 
Fokus på valg fremover 
Forsøker få til et møte med nye ITVer på musikk 

 
 
O-sak    Tur til Durham  
   Lasse og Morten orienterer om turen.  
 
 
O-sak   SHoT-undersøkelsen NTNU 2022 
   Håkon orienterer kort om saken. 
 
Håkon (FTV)  Presset kapasitet på psykososiale tjenester på campus, ikke godt nok 
tilbud, lange ventelister. Dette skal tas opp i VT og SIT. Vært i kontakt med 
læringsmiljøansvarlig (Emilie) ved Studenttinget.  
 
Simon (IKM)  Legge merke til at selv om HF skårer høyt (bra) på noen områder, så 
er det fremdeles lavere en på landsbasis. Dette i alle fall på tilfredshet med 
kollektivtransport.  
 
Håkon (FTV)  Erfaring som ITV at man kan møte motstand når slike undersøkelser 
tas opp.  
 
Lasse (FTV)  Morten og Lasse skal ta opp dette på instituttledermøte. Ønsker 
innspill fra Studentrådet.  
 
Mads (musikk) Flertall av kvinner på HF som rapporterer psykiske problemer, 
samtidig som selvmordsraten er høyere hos menn.  
 
Tobias (IFR)  Overvekt av kvinner som rapporterer problemer, og som har svar på 
undersøkelsen, selv om det er overvekt av menn som går på IFR. 
 
Ole M. (Euro)  Ønsker at det tas opp med hva de skal gjøre med det, ikke hva de 
synes om det.  
 
Magnus (IHK)  Sliter med frafall, og at det kan ha en sammenheng med psykisk 
helse. 
 
Simon (IKM)  Passe på det så det følges opp, og at ikke problemer skal settes 
sammen med/unnskyldes av pandemien. 
 
Magnus (IHK)  En utvikling over tid. 
 
Maria (IKM)  Et argument for å bevilge mer penger til instituttet, for at de skal kunne 
møte studentene bedre.  
 
Synne (IKM)  Ønsker at Lasse og Morten tar opp om det bevilges mer penger for å 
jobbe med dette. 
 
Tobias (IFR)  Dette er nok en trend som ikke bare gjelder NTNU og studenter, men 
et problem som er til stede for unge generelt. Penger vil ikke nødvendigvis løse noe.  
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Lasse (FTV)  Det er bevilget mer penger under koronapandemien til psykososiale 
tiltak. Erfarer at disse midlene går til arrangement som går til studenter som allerede har det 
greit, og ikke treffer de som sliter.  
 
Maria (IKM)  Vi kan legge mer press på helsetjenester på campus, at de er her 
oftere og mer tilgjengelig.  
 
Ole M. (Euro)  En generell trend i samfunnet at psykisk helse går nedover. Være mer 
forebyggende fremfor symptomlindrende. Mye å hente på å være proaktiv.  
 
Magnus (IHK)  Dersom studenter sliter med psykisk helse og selvmordstanker, hjelper 
det ikke med en pizzakveld. Studenter er en utsatt gruppe, sosialt, økonomisk og på andre 
områder. Vanskelig å gjøre noe på instituttnivå. 
 
Ole M. (Euro)  Selv om vi ikke kan løse problemet på institutt- og fakultetsnivå, så kan 
man likevel gjøre en innsats. 
 
Sonja (KULT)  Undersøkelser tidligere på skeives trivelsundersøkelser har mørke tall. 
Bør bedre skeiv kompetanse. Har vært dialog om dette med STi. 
 
Hedda (LTV)  Dette kan tas opp med PTVer, og at de ivaretar studentene allerede 
fra de begynner. 
 
Synne (IKM)  I Dragvoll er det store emner, og det kan være vanskelig å bli kjent 
med andre med så store klasser, og i fadderuka.  
 
Ole M. (Euro)  Linjeforeninger kan være en arena for å gjøre mer «sunne» aktiviteter, 
ikke bare fester.  
 
Ulrik (Euro)  Linjeforeninger bør være mer synlige etter fadderuka, og ha flere 
arrangement. Synd at et par uker (fadderuka) skal definere trivsel og nettverk for resten av 
studietiden.  
 
Håkon (FTV)  Fakultetsledelsen har fått med seg SHoT-undersøkelsen, og ønsker å 
jobbe med den.  
 
HF-sak 25/22   Spørreskjema som studentevaluering 
   Håkon orienterer kort om saken.  
 
Maria (IMS)  Jobbet med dette på IMS tidligere. Tilbakemelding fra studenter om at 
spørreskjema gjerne var preget av positive spørsmål, og trekke frem hva som var bra. Også 
være konstruktiv. Opplevelse av at foreleser ser på spørreskjema som mer «lettvindt» enn 
referansegruppe.  
 
Simon (IKM)  Spørreskjema er gjerne ikke anonyme, men bør være det. Studenter 
bør kvalitetssikre svarene på undersøkelsen, og få innsyn i hva studenter foreslår som 
forbedringer. Bør være regelmessig gjennom hele semesteret.  
 
Hedda (LTV)  Studenter bør være med på å sammenfatte svarene i undersøkelsen, 
for å unngå at det blir veldig positivt vinklet. 
 
Mads (musikk) På musikk har det vært én referanseperson for flere emner. Fungerer 
bra at det er ett sted å gå til.  
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Ole Marcelius (Euro) Spørsmål ved om det er en standardisert måte å skulle bruke 
resultatene.  
 
Håkon (FTV)  Disse svarene skal inn i emnerapporten, men spørsmålet er hvorvidt 
de blir inkludert.  
 
Lasse (FTV)  Når emneansvarlig prosesserer dataene, vil de kunne påvirke det som 
meddeles. Det er derfor viktig at en referansegruppe ser på disse dataene, og kan 
presentere de på en mer nøytral måte. 
 
Håkon (FTV)  Hva er problematisk med spørreskjema? 
 
Synne (IMS)  Med spørreundersøkelser kan kontakten mellom studenter og 
emneansvarlige forsvinne. 
 
Maria (IMS)  På spørreundersøkelser svarer man gjerne kjapt, og legger kanskje 
ikke like mye i det, enn om det er en referansegruppe. 
 
Mads (musikk) Stiller spørsmål ved oppslutning. Sørge for at det blir satt av tid til å 
besvare spørreundersøkelsen i timen. 
 
Sonja (KULT)  Usikker på hvorvidt resultatene analyseres, og hvor mye det blir tatt 
hensyn til andre faktorer som påvirker svarene. 
 
Simon (IKM)  Vanskeligere å gå tilbake og se resultater fra spørreundersøkelser i 
kvalitetsportalen.  
 
Synne (IMS)  Det bør være en standardisering ved bruk av spørreundersøkelser. 
Spørsmål bør være satt, slik at det ikke blir variasjon i spørsmål mellom emner. 
 
Ole M. (EURO) Kan ha undersøkelsen i to deler. En mer standardisert del, og en mer 
tilspisset til emnene, slik at det b    
 
Tobias (IFR)  At det er mer standardisert, kan gjøre at det er enklere å ha mer 
konstruktive spørsmål. 
 
Magnus (IHK)  En referansestudent kan for eksempel utforme den mer tilspissede 
delen. 
 
Sonja (KULT)  Spørsmål bør utformes på lavest mulig nivå, helst av studenter. Må 
være en dialog mellom emneansvarlig og studenter. Inkludere studenter ikke bare i tolkning 
av resultater, men også i utforming av spørsmål.  
 
 
Ole M. (Euro)  Vi må samtidig ikke ta fra de emneansvarlige alt. De må også få 
spørre om det de ønsker, og mange ønsker mulighet til å forbedre seg. Bør være et 
samarbeid mellom referansegruppe og emneansvarlig. 
 
Ulrik (Euro)  Bør utvikles i samarbeid – men også en standardisert del. Alle emner 
er ansvarlig, og ikke alle spørsmål vil nødvendigvis passe.  
 
Lasse (FTV)  Her er det eventuelt snakk om at spørreundersøkelser skal erstatte 
referansegrupper. 
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Emilie (IKM)  Spørsmål ved om referansegrupper har kompetanse til å utforme 
spørreundersøkelser. 
 
Ulrik (Euro)   Kan det eventuelt være en oppgave PTV kan ta? 
 
Maria (IMS)  Spørreundersøkelser er ikke nødvendigvis mindre arbeid enn 
spørreskjema. 
 
Fredrik(studenttinget) Saksopplysning: studenttinget ønsker at spørreundersøkelser skal 
være et supplement til, ikke erstatter for referansegrupper. Slik vil informasjon om flere 
studenter i emnet sin erfaring komme frem, fremfor kun fra referansegruppa. 
 
Synne (IMS)  Sørge for bedre rykte rundt referansegrupper. Nevne det i fadderuka 
for eksempel.  
 
Maria (IMS)  For eksempel gi referansegrupper attest for arbeidet, slik at det blir 
mer attraktivt.  
 
 
 
HF-sak 26/22  Eventuelt 
    
   Valg (Matilde) 
   Matilde orienterer om at instituttene må innkalle til allmøter. Opprett 
arrangement/innkalling for allmøter. Dette må gjøres senest 3. oktober. Her må også 
saksliste og sted komme. Tilskudd til mat på allmøte på institutt må spørres etter på institutt.  
 
Håkon (FTV)  Håkon har ordnet med liste for valg som henger bak skranken, for å 
følge med hvordan de ulike instituttene ligger an på valg.  
  
 
Møtekritikk tas til etterretning  
 

 
Morten Eidsvaag Althe Maiken Kildal Berntsen 
Leder HF  referent  

 
 
 


