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Sted: Konferanserom BBB, 3. etg.  
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Agnes Nystad (AN), Anette L. Hemsing (ALH), Arve Lægreid (AL), Bjørg Bakke 
(BB), Eirik J. Tranvåg (EJT), Eivind Valestrand (EV), Elin Hoffmann Dahl (EHD), Ingeborg 
Holt (IH), Ingrid Neteland (IN), Jenny Austrheim (JA), Jon Tore Leithaug (JL), John Georg 
Riisdal (JR), Kari-Elise Veddegjærde (KV), Maria Emhjellen Paulsen (MEP), Marianne Torvik 
(MT), Steffen Hovland (SH) 
 
 
Forfall: SH, MT 

 
 
Sak 61/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 62/11 Orienteringer 
  62.1 Nytt fra leder  
 
  62.2 Nytt fra MOSU 
Ny leder i MOSU er Aslaug Drotningsvik. 
 
   62.3 Nytt fra kull 
 
09a: 
Noen problemer med timeplanene, har gitt beskjed. Trolig vil det være mer obligatorisk på 
Haraldsplass for senere kull. Nå er det mye opp til hver enkelt student hva de får med seg.  
 
08b: 
Mange får ikke skap på HUS. JA skal prøve å finne en løsning.  
 
06b: 
Administrasjonen ber tillitsvalg om å gjøre oppgaver som egentlig ikke bør være tillitsvalgtes 
ansvar.   
 
05b: 
De som nå blir ferdig må sannsynligvis vente et halvt år på turnus.   
 
  
  62.4 Nytt fra alle styrer 
Fak.  
I november vil det være avstemning for ny studieplan på medisinstudiet.  
 
PUM: 
Studentene er bedt om å komme med innspill både på dagens studieplan, og for en eventuell 
ny studieplan. AH og AN skal prøve å få satt ned en gruppe som jobber med dette.  
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EUU/IBM: 
2. november vil Gades og IBM organisere en dag med fokus på overgangen mellom 
preklinikken og klinikken.  
 
EUU/IFI 
En gruppe skal gå gjennom bøker for indremedisin og finne ut hvilke som er å anbefale 
studentene. De ønsker at to studenter skal være med på dette. Dette vil skje en gang etter 
nyttår.  
 
Sak 63/11 Kaffemaskin 
Mange uavklarte spørsmål rundt kaffemaskin. Det bør imidlertid bli en avtale der leverandør 
rengjør kaffemaskinen innvendig én gang i uken slik at det blir minst mulig jobb for MFU å 
drifte maskinen. Må få på plass hvordan månedsavgiften betales. AN, IH og MEP ordner 
dette.   
 
 
Sak 64/11 Forslag til saker MFU skal jobbe med  
MFU skal jobbe for å kontrollere at de læringsplanmålene som er satt blir fulgt opp.  
Jobbe for utveksling, samarbeide med NMF? 
Jobbe for endringer i studiet som kan skje før en eventuell ny studieplan.  
 
 
Sak 65/11 Bokskap 
JA sender ut e-post til alle og ber de som ikke har betalt om å gjøre dette. I løpet av neste 
uke må ubetalte skap klippes. For at MFU skal slippe å gjøre mye av det praktiske rundt 
bokskapene vil vi neste år trolig be f.eks. MedHum klippe skap etc. mot betaling.  
 
 
Sak 66/11 Legefrakker 
Er ordnet for i år. Må finne ut hva som skal gjøres med de frakkene som ikke ble solgt. For 
neste år vil trolig IBM e.l. få på plass en avtale med vaskeriet eller andre slik at studentene 
kan få frakker. Bør følges opp slik at studentene slipper å måtte betale mye mer for frakker i 
fremtiden.   
 
Sak 67/11 Rydding MFU-kontor 
Onsdag 12. okt. skal AN, JR og EV rydde på MFU-kontoret.  
 
Sak 68/11 «Bli-kjent»-kveld 
AN legger ut spørreskjema.  
 
Sak 69/11 Utveksling  
MFU kan sammen med NMF jobbe mer for utveksling på medisinstudiet, f.eks. preklinisk.   
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Sak 70/11 Økonomi 
Alle som skal ha honorar for høst 2011, dvs. leder, nestleder, økonomiansvarlig, IT-ansvarlig 
og sekretær, må fylle ut «Honorarskjema». Økonomiansvarlig sender ut dette sammen med 
instruksjon. De som har lagt ut penger for f.eks. møtemat må fylle ut «Refusjonskjema». Skal 
også sendes ut med instruksjon. De som skal ha betalt for oppgaver som gjelder bokskap 
eller kaffemaskin får dette fra bokskapkontoen, dvs. de trenger ikke å fylle ut honorarskjema 
etc. Økonomiansvarlig betaler ut dette.  
Vi må få oversikt over økonomien til MFU. Må finne ut søknadsbeløp til MOSU for 2012.  
 
 
 
 
Sak 71/11 Eventuelt 
- En gang etter nyttår bør MFU ha et «årsmøte» og få avklart hvilke oppgaver leder, 

nestleder etc. skal ha. Få på plass vedtekter og statutter. Prøve å finne noen bestemte 
satsningsområder for året.  

- Sensorveiledninger skal legges ut. EJT har sendt ut e-post som viser dette. Bør følges 
opp hvis det ikke skjer.   

- MFU bør prøve å bli mer «tilgjengelig» for studentene, få mer publisitet. Forslag er å 
opprette en Facebook-gruppe og å sende ut e-post med informasjon om MFU til alle nye 
studenter (nå, kanskje sende ut til alle).  
 

    
 


