
 
  
  
 
 
 

1

 

Møteinnkalling til SPM6 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet 

 
 Dato:  2. mars 2023 
 Tid:  Kl. 17:00 
 Sted:  TEO-H1 1.836-AUD2, campus Breivika 

 

Det innkalles med denne innkallingen til møte i Studentparlamentet.  

Studentparlamentets representanter har møteplikt, ved forfall varsles Arbeidsutvalget og de valgte 
varamedlemmer som da har møteplikt. Studentparlamentets medlemmer har selv ansvar for å se til at de valgte 
varamedlemmer får innkalling. 

Studentparlamentets møter er åpne, og alle har møterett. 

Alle semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet kan fremme saker til dagsorden. Saker 
meldes til au@sp.uit.no senest 14 dager før møtet og sakspapirer må innleveres senest ti dager før møtet.  

Påfølgende ordinære møtedato er 30. mars. 

Saker, spørsmål, endringsforslag, protokolltilførsler, merknader, o.l. bes sendt til forslag@sp.uit.no så tidlig som 
mulig. Det oppfordres til ikke å vente til møtestart. 

 

DAGSORDEN 
SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE SIDE 

Fast Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak  

Fast  Godkjenning av protokoll fra SPM5 Vedtak  

Fast Orientering Leder Orientering 2 

Fast Orientering Nestleder Orientering 4 

Fast Orientering Velferdsansvarlig Orientering 5 

Fast Orientering Utdanningsansvarlig Orientering 7 

Fast Orientering Karriere-, likestilling- og bærekraftsansvarlig Orientering 9 

Fast Orientering Studentrepresentantene i universitetsstyret Orientering 10 

Fast Orientering Studentrepresentantene i samskipnadsstyret Orientering 12 

Sak 55 – 2223 Valg til forskningsetisk utvalg Valg 13 

Sak 56 – 2223 Høyringssvar til ny modell for opptak av studenter Vedtak 14 

Sak 57 – 2223 Tildeling av 30 nye studieplasser på medisinstudiet Resolusjon 16 

Sak 58 – 2223 Utmeldingsvedtak av NSO Vedtak 19 
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Orientering leder 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM6 
Ansvarlig: Studentparlamentets leder, Jonas Toft 
Sakstype: Orientering 

 
 

Ærede Studentparlament, 1 
 2 
Takk for sist. Det var en veldig hyggelig samling vi hadde etter forrige parlamentsmøte, og 3 
fine tilbakemeldinger som ble gitt på både møtet og samlingen vår. Det er veldig givende å 4 
høre. Grunnet kort tid siden forrige parlamentsmøte (en uke), er denne orienteringen noe 5 
kortere enn hva som ellers er tilfelle. 6 
 7 
Studiebarometeret 8 
Resultatene fra Studiebarometeret er klar. UiT har, i likhet med landssnittet en nedgang i 9 
tilfredshet, men ligger fremdeles på landssnittet. At trivselen går ned – både på UiT og ellers 10 
– er urovekkende, og jeg forventer at sentrale styringsmakter ser dette i sammenheng med 11 
andre studentundersøkelser, hvor det fremkommer at vi studenter stadig trives dårligere. 12 
 13 
Mentorkonferansen 14 
Onsdag 22. februar avholdt Ressursteam Førsteårsopplevelsen Mentorkonferansen 2023. 15 
Oppmøtet var godt, med over 100 deltakere. Konferansen ble ledet av prorektor for 16 
utdanning, Kathrine Tveiterås, og inneholdt i tillegg til erfaringsutveksling og diskusjon, 17 
innlegg av flere med tilknytning til mentorordningen, samt en ekstern innleder fra Bergen som 18 
delte deres erfaringer med sine mentorordninger. 19 
 20 
Studentdagen i Kirkenes 21 
Fredag 24. februar deltar jeg på en studentkonferanse i Kirkenes: Jeg ser frem til å få møte 22 
med UiT-studentene, særlig med tanke på at dette er en gruppe studenter vi sjeldent møter.  23 
 24 
 25 
Mediedekning 26 
08.02.23 Fredsprisvinner DOXA besøker UiT. Norsk Telegrambyrå 27 
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fredsprisvinner-doxa-besoker-28 
uit?publisherId=17847822&releaseId=17955507 29 
 30 
16.02.2023 Morgensiden fra NRK i Troms. Norsk Rikskringkasting 31 
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/sesong/202302/DKTR01003423 32 
 33 
 34 
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 35 
 36 

Ad astra per alas porci 37 
 38 
 39 
Med vennlig hilsen, 40 
Jonas Toft 41 
Leder 42 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 43 
leder@sp.uit.no 44 
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Orientering Nestleder

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6 
Ansvarlig: Studentparlamentets nestleder, Erling Petter Hæsken Trones
Sakstype: Orientering

Ærede parlamentsvenner, 1 
 2 
Ikke akkurat så lenge siden sist vi møttes, jeg skulle ønske det var mer å orientere om, men 3 
tiden har for det meste gått til organisatoriske oppgaver. 4 
 5 
Fredag 24. februar markeres et år siden Russland sin invasjon av Ukraina, som i fjor blir det 6 
arrangert en markering på campus Tromsø. Med leder på reise har jeg fått jobben med å holde 7 
studentenes tale på markeringen. Den starter da 11:30 og varer da til 12:00 24. februar 2023 i 8 
Solgården uteområdet utenfor Teorifagbygget.9 
 10 

"What's the truth? What's true? I think we each have our own truth." 11 
- Courtney Crimsen, Student.  12 

13 
 14 
 15 
Med fredelig hilsen, 16 
Erling Petter Hæsken Trones 17 
Nestleder18 
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 19 
nestleder@sp.uit.no20 

21 
22 
23 
24 
25 
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Orientering Velferd

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6
Ansvarlig: Studentparlamentets Velferdsansvarlig, Nora Frøen
Sakstype: Orientering

Ærede Parlament,1 
2 

Siden sist Parlamentsmøte var jeg på Vintersamlingen til SAIH; Studentenes Akademiske 3 
Internasjonale Hjelpefond i Kongsberg. De fleste deltakerne var representanter fra SAIHs4 
lokallag, blant annet lokallaget fra UiT. Til stede var også representanter fra NSO og 5 
studentdemokratiene ved UiO, NTNU og HiØ. Det var et bra faglig opplegg. Det besto blant 6 
annet av en innføring i arbeidet SAIH jobber med i dag, workshops for å utvikle politiske 7 
kampanjer, og diskusjoner om dagens landskap for akademikere og studenter som 8 
menneskerettighetsforkjempere. Jeg opplevde at arrangøren ikke hadde lagt godt opp til 9 
deltakelse fra representantene fra de ulike studentdemokratiene, og opplegget var mer rettet 10
mot lokallagene. Jeg opplevde det som uheldig at representanter av medlemslag ikke var 11
inkludert mer i opplegget, og at det var lite fokus på samarbeid mellom lokallagene og de 12
respektive demokratiene. 13

14
Mentorkonferansen gikk av staben med stor suksess 22.02, med over 100 påmeldte og en 15
stjernespekket oppstilling av foredrag fra Kathrine Tveiterås; Prodekan Utdanning, Bente 16
Bjørkly Høyseth; avdelingsleder Studentrådgivninga, Rannveig Grøm Sæle; førsteamanuensis17
på institutt for psykologi ved HelseFak, Robin Lien; rådgiver på HSL, John McNicol; 18
Prodekan for utdanning på HSL, og Mia Milde; koordinator av mentorordningene ved UiB. 19
Vi hadde også innslag fra tre studentmentorer fra Narvik: Michelle Yuan, Cecilie Backer og 20
Emma Berdal. 21

22
Vi fikk et gjennomslag på saken om å få nødinformasjon på studentkortene like etter forrige 23
Parlamentsmøte. Beate K. Morsund fra BEA har takket for innspillet fra Parlamentet, og alle 24
studentkort som produseres fra 16.02.2023 vil printes med nødnummer på baksiden. 25

26
Arbeidsgruppen GNIST, som per nå består av Lisell Bang; leder av TSI, Karen Margrete 27
Tjeltveit Oye; leder av DRIV, og meg har hatt oppstartsmøte 14.02. Jeg vil henvise til mine 28
tidligere orienteringer for detaljer. Vi trenger to representanter fra Parlamentet til å være med i 29
arbeidsgruppen, så alle som interesserer seg for arrangering, markedsføring og 30
studentfrivillighet, og kunne tenkt seg å være med på å arrangere en konferanse må gjerne ta 31
kontakt med AU. 32

33
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Campustinglederne er nå inkludert i samhandlingsmøtene vi i AU har med Samskipnaden. 34
Dette er som en følge av at Samskipnaden nå går vekk i fra en campusmodell, og over til 35
oppdeling i fagfelt på tvers av Campus. Omorganiseringen er ikke ferdigstilt, og jeg vil holde 36
Parlamentet oppdatert om endringer. Til nå vet vi at Hans Petter Kvaal blir sittende som 37
administrerende direktør, Elin Bang Tverfjeld er satt inn som assisterende direktør, Eline 38
Stenseth som direktør for studenthelse og Jens Nordås-Johansen som direktør for bolig. 39
Direktør for mat og drikke er ikke ferdigstilt.40

41
42
43

«Festen er over» 44
- Ola Borten Moe, Forsknings- og høyere utdanningsminister45

46
47
48

Med vennlig hilsen, 49
Nora Frøen50
Velferdsansvarlig51
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 52
Velferd@sp.uit.no 53

6



23.02.2023 

1

Orientering Utdannings- og forskningsansvarlig

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6 
Ansvarlig: Studentparlamentets Utdannings- og forskningsansvarlig, Robin Johansen
Sakstype: Orientering

Ærede Studentparlament,1 
2 

Det hender at undertegnede fleiper fra talerstolen om at det ikke er lenge siden sist jeg så dere, 3 
men denne ganger er det virkelig tilfelle. Det er ikke mange ukene siden sist vi møttes for å 4 
diskutere store saker og gjøre viktige vedtak.  5 

6 
Sist møte diskuterte parlamentet en del større spørsmål og problemstillinger til 7 
opptaksutvalgets rapport og forslag til nytt opptakssystem i Norge. I tiden etter har 8 
undertegnede gått gjennom det som kom frem under diskusjonen, og etter beste evne prøvd å 9 
formulere en tekst som i størst mulig grad reflekterer diskusjonens innhold. Saken er nå klar 10
til å behandles av parlamentet, og et forslag til høringssvar ligger vedlagt sakspapirene. 11

12
Tromsø Arctic Simulation Centre (TASIC):13
Det er tidligere blitt orientert om hvordan arbeidsutvalget i begynnelsen av januar ble 14
kontaktet av prosjektleder i prosjektet TASIC Brynjar A. Saus for å velge noen til å 15
representere studentene i prosjektgruppen, og hvordan undertegnede da ble valgt til å 16
representere studenter ved UiT i prosjektgruppen. 17

18
På agendaen var blant annet prosjektets økonomi og nedsettelse av en referansegruppe 19
innenfor helsefeltet og oppstart av forskningsgrupper som skal søke prosjekter som både 20
benytter data fra simulering og som er relatert til simulering i seg selv. Det ble også en 21
diskusjon om eksterne samarbeid, og klart at det er noen avklaringer med administrasjonen 22
angående mandat til å inngå avtaler, da spesielt med tanke på avtaler med miljøer knyttet til 23
Nord Universitet. Det ble også lagt en handlingsplan for prosjektet frem mot sommeren, og 24
finne aktuelle industripartnere innen luftfart. 25

26
Fysisk samling i Arctic Five Student Team:27
I perioden torsdag 17. februar til søndag 19. februar deltok undertegnede på studentteamets 28
andre fysiske samling for perioden. Denne samlingen fant sted på universitetet i Luleå, som 29
tilfeldigvis også er universitetet som overtar sekretariatet i A5-samarbeidet, men da på det 30
høyeste nivået i samarbeidet. På agendaen stod blant annet å ønske velkommen noen nye 31
medlemmer i gruppen, samt gjøre noen nødvendige endringer på retningslinjene som ble 32
utarbeidet på sist møte.33
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Annen tematikk som ble tatt opp under møtet var hvorvidt og i så fall hvordan 34
«doktorgradsstudenter» kan inkluderes i gruppen, samt hvordan man kan benytte seg av A5 35
for å fremme mobilitet blant studenter. En annen tematikk som ble tatt opp var muligheten for 36
arrangementer med A5-profil, og hvordan slike potensielt kunne spre informasjon om 37
samarbeidet, og hvilke muligheter som kan hentes ut av samarbeidet.38

39
40

«Universitetene og høyskolene skal ikke utdanne forvaltere 41
av virkelighet, eller gamle leksikon. De skal stimulere til 42

annerledestenkning, oppfinnsomhet og tro på egen hjernekraft.» 43
-Per Fugelli (1943 – 2017), lege og professor i sosialmedisin44

45
46
47

Med vennlig hilsen, 48
Robin Johansen 49
Utdannings- og forskningsansvarlig 50
Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 51
utdanning@sp.uit.no  52

8



07.02.2023 

1

Orientering Karriere-, Likestilling- og Bærekraftsansvarlig

Til: Studentparlamentets representanter

Møte: SPM5

Ansvarlig: Studentparlamentets Karriere-, Likestilling- og Bærekraftsansvarlig, Fredrik Askim 

Sakstype: Orientering

Orientering: 1 

Kjønnsnøytrale toaletter 2 

Under forrige parlamentsmøte fikk jeg en henvendelse fra Marit Martinsen Dahle, om 3 
kjønnsnøytrale toaletter. Jeg ble gjort oppmerksom på at det var flere toaletter rundt på UiT 4 
som bryter med universitetets stående policy om at nybygg og oppussede bygg skal ha 5 
kjønnsnøytrale toalett. Flere av disse er separate, og kan dermed lett gjøres om til 6 
kjønnsnøytrale. Marit skrev en forespørsel der parlamentet nevnes som med på saken, med 7 
forespørsel om at dette rettes opp i så fort som mulig. Dette ble sendt til rektor og likestilling- 8 
og mangfoldsutvalget. Jeg tenker også å løfte dette på neste møtet mellom AU og rektoratet. 9 

10

Ellers har det gått noe kort tid siden forrige parlamentsmøte at jeg ikke har noe nevneverdig å 11
orientere om, da tiden ellers har vært brukt på arbeid og oppfølging på eksisterende saker. 12

13

«Carpe modo productionis» 14

- Karl Marx, om han snakket latin. 15

16

17

Med vennlig hilsen, 18

Fredrik Askim19

Karriere-, Likestilling- og Bærekraftsansvarlig20

Studentparlamentet ved UiT – Norges Arktiske Universitet 21

fredrik@sp.uit.no 22
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Orientering fra Universitetsstyrerepresentantene

Det har skjedd to ting som bør orienteres om: Studentenes fredspris og Kollegieforum i Brussel

Studentenes fredspris

Som parlamentet ble informert om fra arbeidsutvalgets medlemmer sist møte kom studentenes
fredsprisvinnere DOXA på besøk til UiT. Universitetsstyrerepresentantene deltok på hele
arrangementet den 10. februar.

Kollegieforum i Brussel

Den 14. – 16. februar var vi på et kollegieforum i Brussel sammen med
universitetsstyrerepresentanter fra UiS, UiB, NTNU, UiO og Oslo Met. Hoveddelen av opplegget
foregikk på NOHRI (Norwegian House of Research and Innovation). NOHRI er et samarbeid mellom
NTNU, UiB, SINTEF og NORCE. Her møtte vi både ansatte fra de ulike organisasjonene og deres
trainees.

Før selve opplegget hadde Maren møte med North Norway European Office. Dette er et
regionskontor som dekker hele Nord Norge, hvorav både UiT og Nord er partnere. Maren fikk en
omvisning og hadde samtaler med dem om hvordan de arbeidet opp mot EU ovenfor UiT sine
interesser.

15. februar fikk vi innledninger fra disse på NOHRI om:

Charlotte Eide (kontorleder for UiB delen) hadde et fremlegg for hvordan UiB og universitetene i
Brussel samhandler med hverandre opp mot EU og hvordan UiB sitt arbeid opp mot kommisjonen.

ESUs visepresident Horia Onita forklarte hvordan Norge gjennom NSO er med i ESU og hvilket arbeid
ESU gjør opp mot EU. Han forklarte også ytterligere om hvorfor ESU er viktig og hvordan deres arbeid
internt også foregår.

Forskningsrådet (RCN The Research Council of Norway) og Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse sine personer i Brussel forklarer hvordan Norge arbeider opp mot Horizon Europe og
hvordan enkelte universiteter retter seg mot enkelte deler av Horizon Europe, samt hvordan
Erasmus+ påvirker utdanningen i Norge.

Deretter tok vi turen til den europeiske kommisjonen hvor vi først fikk en gjennomføring om hvordan
det europeiske systemet fungerer og hvordan kommisjonen kommer inn i bildet. Deretter fikk vi en
innføring i hvordan kommisjonen arbeider med utdanning av Svein Hullstein, en nordmann som
jobber med utdanning i kommisjonen. Deretter fikk vi en innføring en ytterligere innføring om
Horizon Europe fra Stijn Delaure som arbeider i kommisjonen med forskning.

Den 16. februar dro vi først til NORHI hvor vi fikk et foredrag om hvordan NTNU arbeider med EU og
Europaparlamentet. I tillegg fikk vi høre om hvordan de arbeider for å kunne få flere samarbeid med
andre forskere og universiteter gjennom forskjellige systemer de har lagd. Både Massimo (NTNU) og
Charlotte (UiB) forklarte hvordan de er også et bindeledd mellom universitetene og de forskjellige
søknadsområdene for støtte.

Etter vi var ferdig på NORHI gikk turen videre til Norway House som består av både den norske
ambassaden og den norske delegasjonen til EU (pluss et par norske bedrifter som Hydro og Statkraft.
Her møtte vi Mads Gravås (utdanning) og Geir Arnulf (forskning) som er rådgivere ved den norske
delegasjonen til EU. De hadde innledning om hvordan den norske delegasjonen jobbet opp mot EU
innenfor feltene utdanning og forskning.

10



Til slutt tok vi turen til Europaparlamentet hvor vi fikk en visning av større deler av det som er åpent
for publikum.

Skulle det være noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt. Vi svarer gjerne på spørsmål

Mvh Maren Irene Gåre Bakkevoll og Ole Andreas Myhrer Smith
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Orientering fra NAS-styret 
 

Det har ikke vært styremøte mellom møtene og det kommer mer muntlig på møtet. Det er informert 
om dette i vår interne Facebook-gruppe. 

 

Mvh 

Daniel Hansen Masvik 

Styreleder Norges Arktiske Studentsamskipnad 
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SAK 55-2223 Valg til forskningsetisk utvalg

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6
Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
Sakstype: Valg

Forskningsetisk utvalg er et rådgivende organ som uttaler seg om saker der det kan ha 1 
forekommet forskningsetiske brudd. Uttalelsene skal være på om etiske brudd har 2 
forekommet, og hvilke grep som kan gjøres for at forskningsetikken skal følges bedre.3 
Utvalget kan uttale seg på eget initiativ eller etter forespørsel fra tredjeparter, dette fører til at 4 
det ikke er noen fast møtefrekvens, men heller at møter kalles inn etter behov. 5 
 6 
Studentparlamentet skal oppnevne en representant til forskningsetisk utvalg ved UiT, med 7 
funksjonstid fra 02.03.2023-31.12.2023 8 
 9 
Vervet er honorert i henhold til UiTs retningslinjer for honorering av studentverv. 10 
 11 
Mer informasjon om utvalget: https://uit.no/forskning/etikk/art?p_document_id=718192  12 

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet velger [person 1] som studentrepresentant i forskningsetisk utvalg, 
med [person 2] som vararepresentant. 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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SAK 56-2223 Høringssvar til ny modell for opptak til universiteter og 
høyskoler

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6 
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Opptaksutvalget ble oppnevnt fredag 23. april 2021 ved kongelig resolusjon, og fikk i 1 
oppgave å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og 2 
høyskoler. Torsdag 1. desember 2022 leverte utvalget sine anbefalinger til 3 
Kunnskapsdepartementet ved forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe. 4 
 5 
Utvalget kommer i sin rapport med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan en 6 
kan lage et opptaksregelverk som er basert på prinsipper om at det skal være mest mulig 7 
rettferdig, effektivt og enkelt å forstå. Arbeidet er oppfattende, og det er en del større og 8 
mindre endringer som foreslås, da opptaksutvalget ser for seg en total overhaling av dagens 9 
opptakssystem, der en del prinsipper og dynamikker som finnes i dagens system ikke vil 10 
videreføres.111 
 12 
Utvalgets rapport ble sendt ut på høring fredag 9. desember 2022, med høringsfrist satt til 13 
torsdag 9. mars 2023. Rapporten på 107 sider ligger vedlagt sakspapirene som Høringsnotat 14 
NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler, for dem som 15 
ønsker å lese gjennom utvalgets arbeid i sin helhet. 16 
 17 
Studentparlamentets medlemmer har diskutert en del sentrale spørsmål ved de foreslåtte 18 
endringene i diskusjonssaken Sak 51-2223 Sentrale spørsmål til opptaksutvalgets foreslåtte 19 
endringer til ny modell for opptak til universiteter og høyskoler, og en har i arbeidet med 20 
utarbeidelsen av forslag til høringssvar fra Studentparlamentet forsøkt å inkludere innspillene 21 
som kom fra Studentparlamentets medlemmer.22 
 23 
Høringsinnspillet som presenteres for dere tar for seg kapitlene 5 til og med 8. Dette er fordi: 24 

Kapittel 1 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler omhandler 25 
generell informasjon om høyere utdanning i Norge, opptaksutvalgets sammensetning 26 
og mandag samt hvordan utvalget har arbeidet 27 
Kapittel 2 Dagens opptaksregelverk omhandler hvordan kvalifisering, rangering og 28 
privatistordningen fungerer i dagens opptakssystem 29 

1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-vil-legge-om-hele-systemet-for-opptak-til-
universiteter-og-hoyskoler/id2949168/  
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Kapittel 3 Utfordringer i dagens regelverk omhandler utfordringer utvalget finner ved 30 
dagens rangerings- og kvalifiseringsregler31 
Kapittel 4 Opptakssystemer i andre land sammenlikner det norske opptakssystemet32 
med opptakssystemer i andre land, primært fra Sverige, Danmark og Finland33 

34 
De foreslåtte endringene fra utvalget presenteres tematisk og kan kort oppsummeres slik: 35 

Kapittel 5 Kvalifisering i ny opptaksmodell omhandler hvordan utvalget ser for seg at36 
kvalifisering i det nye opptakssystemet skal fungere37 
Kapittel 6 Rangering i ny opptaksmodell omhandler hvilke prinsipper utvalget mener38 
skal ligge til grunn for rangering i det nye opptakssystemet39 
Kapittel 7 Organisering i ny opptaksmodell omhandler utvalgets forslag til40 
organisering av den nye opptaksmodellen som foreslås41 
Kapittel 8 Økonomiske og administrative konsekvenser omhandler utvalgets forsøk på42 
å kartlegge mulige økonomiske og administrative konsekvenser ved overgang til ny43 
opptaksmodell, og inkluderer også utvalgets betraktninger angående arbeidet med et44 
nytt teknisk opptakssystem.45 

46 
Helt til sist ønsker arbeidsutvalget å takke Studentparlamentets medlemmer for muligheten til 47 
å utforme et forslag til høringsinnspill til NOU 2022:17. 48 

Vedlegg:
Vedlegg: Høringsnotat NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til
universiteter og høyskoler
https://www.regjeringen.no/contentassets/6859d16a76224779be85e3a61facaff9/no/pd
fs/nou202220220017000dddpdfs.pdf
Vedlegg : Høringsinnspill til NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til
universiteter og høyskoler

Forslag til vedtak: 
Høringssvaret vedtas slik det foreligger.

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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SAK 57-2223 Regjeringen risikerer kraftig kvalitetsfall ved
medisinstudiet på UiT

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Resolusjon

Saksinnledning: 1 
Denne saken er skrevet i tett dialog med Erlend Sæter, leder av Norsk 2 
medisinstudentforening. 3 
 4 
Resolusjon: 5 
I statsbudsjettet for 2023 ble det tildelt 30 nye studieplasser til medisinstudiet ved UiT Norges 6 
arktiske universitet, med 100 millioner i tilhørende midler til universitetet. Dette kommer i 7 
tillegg til de 15 nye studieplassene som ble tildelt i 2022 og de 20 nye plassene i 2020. Vi 8 
hedrer regjeringens intensjon om å øke andelen leger som utdannes i Norge og styrke 9 
spesialist- og primærhelsetjenesten i nord, men dessverre er tildelingen et kortsiktig og 10 
forhastet tiltak som vil ha motsatt virkningen av regjeringens hensikt. 11 
 12 
Et utvalg nedsatt av KD i juni 2019, Grimstadutvalget, har utredet behov, modeller og 13 
muligheter for å øke kapasiteten til medisinutdanningene i Norge. Grimstadrapporten 14 
konkluderte med at UiT allerede har en høy dekning av studieplasser per 100.000 innbyggere, 15 
og at innspillene fra både universitetet og helseforetaket i regionen tilsier at de ikke kan 16 
håndtere en økning på mer enn 25 nye studieplasser i tidsperioden 2021-2027. Rapporten 17 
konkluderer ytterligere med at UiO har kapasitet til å trappe opp med 230 studenter over den 18 
perioden, UiB har kapasitet til 120, og NTNU har kapasitet til 65. I august 2023 vil det starte 19 
181 nye studenter på UiT. Det er 40 flere enn Grimstadutvalget utredet det er kapasitet til, og 20 
er økning på over 50% på tre år.  21 
 22 
Medisinstudiet ved UiT holder i dag høy faglig kvalitet. Medisinstudenter ved UiT får god 23 
klinisk undervisning, med gjentatt øvelse i kliniske undersøkelser og samhandling med 24 
pasienter. UiT har også siden studiets oppstart hatt stort fokus på pasientkontakt gjennom hele 25 
studieløpet. Denne typen undervisning er ressurskrevende, med behov for en stor gruppe 26 
pasienter som er villige til å stille opp. Ifølge et brev adressert til Kunnskapsdepartementet og 27 
Helse- og omsorgsdepartementet, signert av 41 overleger på UNN, vil det innenfor 28 
eksisterende rammer ikke la seg gjøre å gjennomføre klinisk undervisning av tilstrekkelig 29 
kvalitet og kvantitet med et studenttall på 181 per årskull ved UiT. 30 
 31 
En utfordring som begrenser mulighetene til å bedre kapasiteten på klinisk undervisning og 32 
praksis, er forholdet mellom studieplasser og innbyggere i nord. Medisinstudiene er tett 33 
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sammenvevd med helsetjenestene, og Grimstadutvalget hadde fokus på at en økning av 34 
studieplasser i medisin må vurderes med dette for øye. Allerede i 2019 var 35 
studieplasstettheten høyest i landet her i Helse Nord, med 23,9 studenter per 100 000 36 
innbyggere. I 2023 vil dette tallet øke til 37,6 i Helse Nord, som er over dobbelt så høy tetthet 37 
som Helse Midt-Norge; nummer to på listen, og over fem ganger høyere enn Helse Sør-Øst.38 
Fastlegekrisen rammer også Nord-Norge særdeles hardt, og den påvirker allerede kvaliteten 39 
og volumet på undervisningen som gis medisinstudentene. Den raske økningen av 40 
studieplasser ved UiT vil forverre den allerede lave kapasiteten.  41 
 42 
Andre kapasitetsproblemer som påpekes i Grimstadrapporten er tilgang på laboratorieareal og 43 
andre spesialrom for undervisning i basisfag, preklinisk og teoretisk undervisning. Det 44 
påpekes også i rapporten at «… det vil være behov for en gradvis oppbygging av hensyn til 45 
planlegging, tilrettelegging av infrastruktur og innfasing av økte bevilgninger. Det er ikke 46 
mulig å innpasse en tilnærmet dobling av antall studieplasser i Norge uten en betydelig 47 
innsats fra myndighetene, utdanningsinstitusjonene og helsetjenestene».  48 

49 
Kunnskapsdepartementet har valgt å se bort ifra det kunnskapsgrunnlaget de selv bestilte i 50 
2018, og gjøre det motsatte av anbefalingene fra sin egen arbeidsgruppe. UiT har lavest 51 
kapasitet av alle de store universitetene i Norge til å opprettholde høy kvalitet på utdanningen 52 
til nye studieplasser, og er allikevel det eneste universitetet som mottar nye studieplasser i 53 
2022 og 2023.  54 
 55 
KD har svart på disse bekymringene i et brev signert Audun Digerud; avdelingsdirektør, og 56 
Martin Fredheim; seniorrådgiver. Svaret er lite tilfredsstillende, og forsvarer tildelingen av 57 
ytterligere studieplasser til UiT ved å peke til den grundige utredningen som er gjort av 58 
kapasitetsøkning i medisinutdanningen. Vi stiller oss enige i at saken er grundig utredet, men 59 
det er lite heldig at en avgjørelse som vil påvirke så mange fremtidige leger og pasienter, 60 
hviler på et kunnskapsgrunnlag som motsier avgjørelsen.  61 
 62 
Departementet og fakultetet skisserer nye desentraliserte modeller som en løsning på 63 
kapasiteten. Det tok over ti år å bygge opp sterke nok fagmiljø i Hammerfest for å utdanne 64 
medisinstudenter de siste årene av sin utdanning. Det å opprette desentraliserte modeller i 65 
Harstad, Narvik og Helgeland som en løsning for den sprengte kapasiteten, er forhastet.  66 
 67 
«Kunnskapsdepartementet forventer at utdanningskapasiteten øker i tråd med tildelte 68 
studieplasser», men bidrar ikke med finansiering til helsesektoren eller tilstrekkelig med tid til 69 
å opprettholde kvaliteten som den er i dag. 70 
 71 
Konklusjon: 72 
Ved UiT er vi stolte av å ha et profesjonsstudie i medisin av høy kvalitet, og ser viktigheten i 73 
å sikre tilstrekkelig rekruttering til helsetjenesten i nord. Dessverre ser vi at regjeringens 74 
fremgangsmåte setter studiet i høy risiko for at kvaliteten vil rammes kraftig. Allerede ved 75 
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forrige økning på 15 studenter, ble kapasiteten ved studiet overskredet. Vi tenkte da at det var 76 
en selvfølge at det ikke ville komme ytterligere studieplasser på mange år. Det gjorde det. 77 
Dermed roper vi nå varsko for medisinstudiet ved UiT. 78 

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet mener at:79 
Kapasiteten på medisinstudiet ved UiT ikke bør økes ytterligere før konsekvensene av 80 
denne tildelingen er grundig evaluert.81 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bistår Helse Nord i å 82 
utvide praksistilbudet og tilbudet på klinisk undervisning til studenter. 83 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bistår UiT og Helse 84 
Nord i å sikre tilstrekkelige tid og ressurser til å utvide fagmiljøet og infrastrukturen 85 
som trengs for å opprettholde høy kvalitet på utdanningen. 86 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bistår UiT i å finansiere 87 
en videreutvikling av desentraliserte modeller for medisinstudiet, med fokus på 88 
kvalitet og pasientgrunnlag. 89 

Vedlegg:  
1. Vedlegg: Studieplasser i medisin i Norge; Behov, modeller og muligheter. Utredning 

fra Grimstadutvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/1174
5900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf  

2. Vedlegg 2: Opptak Medisinstudenter ved UiT Norges arktiske universitet Innspill.pdf 
3. Vedlegg 3: Vedrørende opptak av 181 medisinstudenter ved UiT Norges Arktiske 

Universitet.pdf 

Forslag til vedtak: 
Resolusjonen vedtas slik den foreligger.

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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SAK 58-2223 Utmeldingsvedtak NSO

Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPM6
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet ønsker å si opp sitt 
medlemskap i Norsk Studentorganisasjon fra og med 01.01.2024 

Vedtaket må fattes med absolutt 2/3 flertall, samt stadfestes i neste parlamentsperiode for å 
være gyldig. 

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig på at forslag til vedtak 
vedtas.
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