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Referat
Studieprogramråd for fysioterapi
Møtedato: 13. oktober 2021

kl. 13.30

Digitalt møte

Deltakere: Steinar Hummelsund, Grethe Indredavik, Tove Ask, Vegard Pihl Moen, Grete Ege, eksternt medlem, Sigrid Strandbakke, studentrepr. 1. år,
Camilla Nerland, studentrepr. 3. år, Giselda Di Giovanni
Forfall: Tor Frithjof W. Larsen, eksternt medlem, og Knut Stian Torkelsen, studentrepresentant 2. år

Sak

Dokument

1/21 Godkjenning av
innkalling og saksliste

Kva skal skje i møtet?

Prosess

Ca tid

Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt.
kommentarer

Fagseksjonsleder

2 min

Fagseksjonsleder innleder og
orienterer

10 min

Referat: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer
2/21 Etablering av
Studieprogramråd
Ny Prodekan for utdanning

Vedlegg:
Studieprogramråd
ved FHS

Gjennomgang av mandat for Studieprogramrådet,
og ny prodekan for utdanningskvalitet.
Nye medlemmer presenterer seg og sier noe om
forventninger til arbeidet til Studieprogramrådet.

Referat: Kort presentasjon av rådets medlemmer. Grete Ege representerer spesialisthelsetjenesten, Tor F. W.- Larsen er representant for
kommunehelsetjenesten. Gjennomgang av mandat for SPR.
3/21 Fastsette
oppfølgingsform for
studieprogrammet studieåret
2021-22

Vedlegg:
Valg av
oppfølgingsform

Plan for hvordan emnene skal evalueres samt
hvilke emner som skal ha anonym undersøkelse og
ekstern sensur, presenteres.

Rulleringsplan –
ekstern sensur:

Studieprogramrådet inviteres til å gi innspill til den
foreslåtte oppfølgingsform for studieprogrammet.

Fagseksjonsleder presenterer
forslag og innleder til diskusjon

20min

Referat: Alle emner skal evalueres hvert år. Med noen unntak, har fysioterapi valgt referansegruppemøter som evalueringsform fordi den fungerer godt for
utdanningen. God erfaring og høy svarprosent også med lappeevaluering, d.v.s. at under en undervisningstime hver student får 15 min. til å skrive på en
anonym lapp tre ting som den synes er bra og tre ting som de synes ikkje er fullt så bra. Studentrepresentantene blir oppfordret til å bringe videre til sine
medstudenter viktighet av å delta på evalueringsundersøkelser. Evalueringene er viktige for å fange opp mulige forbedringsområder, men også som uttrykk
for studentenes medbestemmelse. Gjennomgang av plan for ekstern sensur og plan over anonyme undersøkelser 2021-2022. Det må være ekstern sensor i
hvert emne minimum hvert tredje år. Foreslått rulleringsplan ble godkjent uten endringer.
4/21 Status kvalitetsarbeid i
studieprogrammet

Vedlegg

Studieprogramrådet presenterer tiltak som satt i
verk på bakgrunn av kvalitetsarbeidet i
studieprogrammet (emne evalueringer) og
inviteres til å gi innspill på tiltakene.

Fagseksjonsleder redegjør for og
innleder til diskusjon

20min

Referat: Gjennomgang av evaluering av alle vår-emner 2021 med forslag på tiltak og videre oppfølging. Med få unntak ved spesielle situasjoner, er all digital
undervisning avsluttet.

5/21 Status fra
studentrepresentantene
og praksis

Studentrepresentantene presenterer status/
orienterer fra sitt kull.

15 min

Representant fra praksisfeltet orienterer fra
praksisfeltet.

Referat: Studentrepresentantene støtter forslaget om at emneansvarlige inndeler kullet i basisgrupper. Slikt vil studentene få erfaring med samarbeidet
med forskjellige medstudenter med ulike erfaring. Dette vil gi en bredere innfallsvinkel til i læring. Utdanningen ønsker å endre eksamensformen for
anatomi og fysiologi innen emne FYS140 fra skriftlig til muntlig, studentrepresentantene syntes dette var et godt forslag. De ba om at kullet informeres
tydelig og tidlig i semesteret om denne endring. Samarbeidet med praksisfeltet fungerer bra.
6/21 Orienteringer

1. Rekruttering og
opptak 2021
2. Studiebarometer
2021
3. Dato vårmøte

1. Rekruttering og opptak 2021
2. Undersøkelsen vil bli sendt på epost den 19.
Oktober og vil være tilgjengelig i 3 uker.
3.

Fagseksjonsleder orienterer

15 min

Referat: Rekruttering/opptak: Meget bra rekruttering. Flere studenter på første året trakk seg eller sluttet i løpet av de første ukene i semesteret, men det
er likevel en bra størrelse på kullene. Informasjon om studiebarometer: Sendes årlig ut til 2. års studenter (på studentmail), som en spørreundersøkelse. Er
en stor mulighet studentene har til å komme med sine meninger. Fagseksjonsleder får tilgang til resultatene fra studiebarometeret, og må utarbeide en
tiltaksplan for oppfølging av noen områder. Tiltaksplanen presenteres i SPR.
Neste møte i SPR vil bli holdt i slutten av mars eller begynnelsen av april 2022.
7/21 Eventuelt

5 min

Referat: Fra studieveiler for fysioterapiutd.: Noen studenter har tatt kontakt med studieveilederen bl.a. fordi de har følt seg lite integrert i gruppen de var i.
Samarbeidet har eller ikke vært slikt det er ønskelig. Mangel på trivsel og integrering kan medvirke til at studenter slutter. Det er viktig å være klar over god
integrasjon av alle og studentrepresentanter er viktige i dette arbeidet.

