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Denne tittelen er hentet fra en AMEE 2005 work-shop. Våre gode venner 
fra det medisinske fakultet ved University of Louisville, USA, rev oss med 
på en halv dags historie om deres svært suksessrike etablering av en 
kvalitetsforbedringsgruppe bestående av studenter og Studiedekanus. 

I rommet satt det studieadministrasjon fra hele verden, med god grunn. 
Det har de siste årene demret for mange hvor viktig det er å engasjere 
studenter i utarbeidelse og forbedring av studieplanen. Medisin er et 
fagfelt i hurtig utvikling, og kravet til legers kunnskap og rolle forandres 
til stadighet. Utdanning er business og for å henge med må et medisinsk 
fakultet i dag både være attraktivt for nye studenter og kunne vise til 
resultater. 

Gjennom stadig vilje til tilpassing, forbedring og fornyelse er DMF et 
svært levende fakultet. Med den nye universitetsklinikken vil vi bli unike 
i Europasammenheng. Ved å involvere studenter i studiespørsmål får vi 
et kreativt, konstruktivt og kritisk blikk rettet mot vår egen utdanning, og 
forbedringene vi er med på å gjennomføre sikrer at vi i Trondheim kan 
skilte med resultater vi er stolte av: gode leger.

Vi håper du ser utfordringene og mulighetene, og at du har lyst til å 
involvere deg som tillitsvalgt og jobbe sammen med oss i en eller annen 
sammenheng! 

“ACTIVELY ENGAGING STUDENTS IN 
QUALITY IMPROVEMENT”

Kristian Jensen
Fakultetstillitsrepresentant

Torstein Vik
Prodekanus Studier
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 OM VERVENE

FAKULTETSTILLITSREPRESENTANT (FTR)
FTR skal ivareta studentenes interesser og er offi  siell representant for studen-
tene ved fakultet opp imot fakultetets ledelse. FTR er studentenes ansikt utad og 
skal være synlig på Campus. FTR representerer alle medisinstudentene i offi  sielle 
sammenhenger og står for mye representasjon utad. FTR stiller på møter i regi 
av Studenttinget og Styret og samarbeider med det sentrale studentdemokratiet. 
Allmøtet organiseres og ledes av FTR en gang i måneden. FTR deltar også på MSU-
møter.

I Studentdemokratiet ved Det medisinske fakultet fi nnes en rekke til-
litsverv. Denne brosjyren er ment som en veileder for deg som enten 
ønsker å stille til valg for et verv, eller som ønsker å fi nne ut hvem av de 
tillitsvalgte som kan hjelpe deg med nettopp ditt problem.

Det er Valgallmøte hver høst og vår, der de ulike vervene fordeles. 
Hvert verv innehar en for et år om gangen. MSU-leder og 
Fakultetstilitsrepresentant er lønnede verv.

MEDISINSK STUDENTUTVALG, MSU
Den fremste oppgaven til MSU er å arbeide for å 
sikre rettighetene til medisinstudentene i Trond-
heim. MSU er et lokalt organ, men samarbeider 
med andre studentutvalg ved NTNU hvor Student-
tinget er øverste organ. MSU samarbeider også med 
studentutvalgene ved de tre andre  medisinske 
fakultetene i Norge.  Å sitte i MSU innebærer at man 
får jobbe med konkrete saker som angår ens egen 
studiehverdag.

Alle som sitter i MSU har en egen, defi nert opp-
gave innad i Studentutvalget. I tillegg skal hver 
MSU-representant sitte i ett instituttråd som 
studentrepresentant (se ”Instituttrepresentanter”)

De ulike vervene er forklart på neste side. 
    

    “Universitetsloven pålegger DMF å tilrettelegge for tilrettelegge for tilrettelegge f drift av MSU”

KULLTILLITSVALGT
Hvert årskull på medisin skal ha en 
kulltillitsvalgt. Med dette vervet 
følger det en del praktiske opp-
gaver ved organisering av under-
visning og utplassering.
Den kulltillitsvalgte skal også være 
hver enkelt students kontaktper-
son ovenfor resten av studentde-
mokratiet og studieadministras-
jonen. 

Dette skjer blant annet gjennom 
de medisinske studentrådsmøtene 
hvor alle kulltillitsvalgte samles for 
å diskutere blant annet studiep-
roblemstillinger. 
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MSU-LEDER
Lederen for MSU er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av MSU-møte en 
gang i uka, i tillegg til å delta på månedlige møter i Studieutvalget og allmøter på 
DMF.  MSU-leder er FTR sin vara i alle verv, og stiller dersom vedkommende melder 
frafall. MSU-leder utgjør sammen med FTR studentenes bindeledd til fakultetsad-
ministrasjonen og det er en spennende, engasjerende og utfordrende jobb!

SEKRETÆR
Det er to sekretærer i MSU. Disse deler oppgaven med å referere fra MSU-møter, 
Allmøter og medisinsk studentrådsmøter mellom seg.

ØKONOMIANSVARLIG
Økonomiansvarlig skal sette opp budsjett for MSU samt føre et meget enkelt 
regnskap.

VELFERDSMIDDELSANSVARLIG
MSU har fått mandat fra fakultetet til å fordele studentenes velferdsmidler. I 2005 
vil det bli delt ut totalt 100 000 kr. Det deles ut penger hver høst og vår. I forbin-
delse med disse to tildelingene av midler er det en del arbeid med å gå gjennom 
søknadene som kommer inn og sette seg inn i hva som har blitt gjort før. Ønsker 
man å gjøre litt mer ut av vervet, hadde 
mer kontakt med foreningene i hverda-
gen vært ønskelig.

INFORMASJONSANSVARLIG
Prøver å oppdatere hjemmesiden og 
sørge for at tavlen på MTFS inneholder 
rett informasjon.
      

Fra årets Amee-konferanse i Amsterdam. 
Her sammen med MSU’ere fra Bergen og Oslo.

ALLMØTE:   Alle studenter ved fakultetet har møte-, tale-, forslag- og stemmerett. 
  Her tar vi opp ting som vedgår den helhetlige studentmassen.  Valg. Kaff e/te.       
MEDISINSK STUDENTRÅDSMØTE:    Tillitsvalgtforum  for  diskusjon  og  råd  på tvers  
  av kull og verv. Rådgivende organ til MSU og FTR.  Mat!

VERV I MSU
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INSTITUTTKONTAKTER
Ved Det Medisinske Fakultet i Trondheim er det fem institutter. Disse institut-
tene har hvert sitt råd, og i hvert råd sitter det to studenter. Den ene studenten 
velges samtidig med resten av de som sitter i Instituttrådet, mens den andre er 
en student som er valgt inn i MSU. Studentens oppgave i Instituttråd er både å 
være studentenes stemme i diskusjoner, og å være en kontaktperson mellom 
institutt og studenter. Det vil kunne være en fordel med litt erfaring på studiet 
slik at en kjenner miljøene og miljøenes oppgaver i dette vervet.  Rent praktisk 
vil arbeidsoppgavene variere litt mellom de ulike instituttene. 

De fl este institutt har møte en til to ganger i halvåret. Noen har også hyppige 
faggruppemøter.

MSU fordeler instituttene mellom seg.

Instituttkontakt ved IKM (Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin)

Instituttkontakt ved INM (Institutt for nevromedisin)

Instituttkontakt ved LBK (Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer)

Instituttkontakt ved ISM (Institutt for samfunnsmedisin)

Instituttkontakt ved ISB (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk)

STUDENTREPRESENTANT I STUDIEUTVALGET
Studieutvalget har møter en gang hver måned. Sammen med MSU-leder skal 
man representere studentene ved Det medisinske fakultet. I Studieutvalget 
diskuteres ulike saker som er knyttet til nettopp studiene ved fakultetet. I tillegg 
til forberedelser og møtetiden ved selve Studieutvalgsmøtene, er det noe arbeid 
ved siden av. Man bør være godt oppdatert på studenters meninger, frustrasjon-
er og tanker om studierelaterte saker. Vervet er ansvarsfullt siden man i studierel-
evante saker skal representere hele studentmassen ved fakultetet.

Association of medical education in Europe (AMEE) er verdens største utdanningskonferanse in-
nen medisin. NTNUs store engasjement har vakt oppmerksomhet i utlandet og i 2007 skal det 
hele foregå i Trondheim. 1500 deltakere, hvorav 150 er studenter, kommer til å innta Nidaros.
MSU sender hvert år 3-5 representanter til AMEE. Høsten 2006 er Genova vertsby.

ANDRE VERV

AMEE
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PEDAGOGISK VURDERINGSKOMITE
To kvinnelige og to mannlige representanter. 
Disse har rett og plikt til å møte ved prøvefore-
lesninger/prøveuketjenester i forbindelse med 
ansettelser av amenunesisser, lektorer og 
proferssorer ved DMF. Ofte deltar man på et 
intervju i etterkant av forelesningen. En lærerik 
og kontakskapende jobb.

FAKULTETSRÅDETFAKULTETSRÅDETF
Møter 2-3 ganger per semester. Er et rådgivende 
organ for Dekanus. Langsiktige saker som strate-
giutvikling, budsjett, valg, ledelse og styringsstruk-
tur.

VÅRE VIKTIGSTE

SAMARBEIDSPARTNERE 
OG STØTTESPILLERE

Stig Slørdahl

NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS - BYGGEFASE II
VIL DU VÆRE MED OG PLANLEGGE?

Påtroppende Dekanus

Ny prodekanus Studier

?
Ny Prodekanus Forskning

Anne Katarina Cartfj ord
Fakultetsdirektør

Tore Romundstad
Studieseksjonssjefudieseksjonssjefudieseksjonss

?

Hjerte-lunge-senteret

BevegelsesBevegelsessenteretsenteretsenteret

MiljøMiljøsenteret
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SIKRE VIDERE DRIFT AV 
STUDENTORGANISASJONENE

De nye studentlokalene (grønne fi rkanter) står 
klare 1. desember 2005.  Alle studentforenin-
gene får endelig tilbud om kontorplass. 
Utfl yttingen fra UV-bygget bringer alle 
organisasjonene både nærmere hverandre og 
studentene.  

Det øvrige arealet (blå fi rkanter) annekseres 
etter planen i 2009. Da vil vi disponere totalt 
200m2.

Som du forhåpentligvis har fått med deg
er studentengasjementet ved DMF mye, 
mye mer enn bare MSU og Tillitsvalgte. 

Verdien av å kunne tilby et bredt 
utenomfaglig tilbud er stor, fordi trivsel 
på studiet gjør oss til bedre studenter. 

For noen vil det også være innfallsporten 
til ulike karrierer, enten det er innenfor for f
humanitært arbeid  eller  organisasjonsar-
beid sentralt i Legeforeningen. 

Badekarpadlingen 05:  Medisin vinner show- og
terrorprisen

“ Det er mer til det 
å være student enn 
bare å studere, også 

på medisin! ” 
LE

SE
SA

L

KANTINE

MTFS, 1. etasje Østfl øy

Vi har som mål å være det best tilrettelagte medisinske fakultetet i Norge for 
studentaktiviteter. Som Tillitsvalgt vil du være med på å jobbe for dette og på sikt, sikre at 
stud.organisasjonene våre har best mulige rammer for drift og utfoldelse i årene fremover.



NÅR VELGES DE ULIKE 
VERVENE?

HØST-05 VÅR-06
  Kulltillitsvalg (10)
  MSU-Leder 
  MSU (3)
     Sekretær 
     Velferdsmiddelansvarlig 
     Informasjonsansvarlig                 
          ISM, ISB, IKM
  Stud.repr. i Studieutvalget (1)
  Ped. Vurderingskomite (4)
    2 kvinner og 2 menn
  Fakultetsrådsrepresentant

        Fakultetstillitsrepresentant 
        MSU (2)
           Sekretær 
           Økonomiansvarlig  
                 INM, LBK

For mer informasjon ta gjerne kontakt!
MSU: msu-post@list.stud.ntnu.no

 FTR: krisje@stud.ntnu.no 

Byggefase II ferdigstilles i 2014


