
 

Saksliste MFU-møte 08-09  

Tid og sted: Mandag 02.11.09 kl.16.15  

Innkalt: Fridtjof Edland (FE), Andreas Hølleland (AH), Sindre Soldal (SSo), Solveig Mo 
(SM), Arve Lægreid (AL), Steffen Hovland (SH), Ashraf Pakzad (AP), Anette L. Hemsing 
(ALH), Maria Mellemstrand (MM), Eirik J. Tranvåg (EJT), Einar M. Kjosavik (EMK), Shruti 
Sharma (SSh), Hans-Ragnar Skogli (HRS), Erik Helgeland (EH), Arild A. Østhus (AAØ).  

Til stede: MM, FE, HRS, AP, ALH, AL, SS  

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat  

Godkjent.  

Sak 2 Orienteringer  

1. Nytt fra leder (MM)  

Fakultetets økonomiske utsikter - dårlige. (10 mill i underskudd til nå i år)  

Isf-midler: søknader på over 720.000 kr. Vi har søkt om 550.000 kr.  

InTeam: søknad ikke godkjent. (enstemmig vedtatt)  

Nevrologi og øye skal avholde eksamen med intern sensor.  

MFU vil observere eksamensavviklingen.  

Svineinfluensaen: kulltillitsvalgt på kull 05a gikk ut i BA og klaget over at kullet ikke fikk 
vaksinen.  

2. Nytt fra kull (alle)  

Kull 07a: Missnøye på Haraldsplass. Generelt surr.  

Kull 06a: studentpoliklinikk, hud: fravær av pasienter. Ashraf skal kontakte emneansvarlig  

Kull 04b: siste kull som får ekstern sensor i pediatri. Tas opp i programutvalget.  

3. Nytt fra MOSU (MM)  

Møte på Onsdag. Forhåpentligvis ny konstituering.  

4. Nytt fra SP (HRS)  

Ikke noe nytt  



5. Økonomi (HRS)  

11.926 kr på en konto som må avvikles.  

Mikrobølgeovn i Hkantinen. Fridtjov snakker med kantinen.  

Sak 3 Kontoen til MFU  

Kontoen har økonomiavd bedt oss avslutte. Det står 12 000 kr inne på 
kontoen; disse må vi bruke.  

Sak 4 Tilitsvalgte - tilgang til kontor og honorering  

Tillitsvalgte skal få refundert egne midler som blir brukt i tilknytning til vervet. Søknad sendes 
til MFU, vedlagt dokumentasjon.  

Sak 5 Eksamen i hud  

Eksamen varierer merkbart med sensors preferanser, både i tid og studentens forventede 
nivå. Dette er synd. MFU stiller seg kritisk til denne forskjellsbehandlingen. MM formulerer 
brev til emneansvarlig  

Sak 6 Utbetaling av honorering til Anette Bakkane for deltagelse på samarbeidsseminar.  

Honorar a 2000 kr: enstemmig vedtatt.  

Sak 7 Eventuelt  

a)  

sensorsaken:  

Indremedisinmøtet: Eksterne sensorer - dyrt. Godtgjørelse + kompensasjon for tapte 
arbeidsinntekter (ca 50% av utgiftene). (Oslo kompenserer ikke for tapt arbinnt.)  

Interessant forslag: ansette allmennleger i 10 - 20% stilling, hvis arbeidsinstruks omfatter 
kun sensurering. Blir dette billigere?  

Kan allmennlegene få poeng (spesialisering) for dette? Kan være et godt insentiv for 
allmennlegene.  

b) Ønsker eget studentrom på HUS med pc-er med helse-bergen tilgang, MM undersøker 
hvem som sitter i samarbeidsutvalg UiB-HUS og tar kontakt med de.  
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