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Referat  MFU-møte 07.02.11 
 
Sted: Konferanserom BBB, 3. etg.  
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Fridtjof Edland (FE), Hans-Ragnar Skogli (HRS), Solveig Mo (SM), Arve 
Lægreid (AL), Steffen Hovland (SH), Ashraf Pakzad (AP), Anette L. Hemsing (ALH), 
Maria Mellemstrand (MM), Eirik J. Tranvåg (EJT), Agnes Nystad (AN), John Georg 
Riisdal (JR), Trine Caspersen (TC), Cecilie Hatlenes (CH), Marianne Torvik (MT), 
Jenny Austrheim (JA) 
 
Forfall: EJT, HRS, FE, AP, AL 
 
 
Sak 7/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent.  
 
Sak 8/11 Orienteringer 
  8.1 Nytt fra leder  
 
  8.2 Nytt fra MOSU 
- Se sak 12/11 

 
   8.3 Nytt fra kull 

Kull 09: 
- Kulldeling nå i orden (sak 2.3/11) 

 
Kull 07b 

- Se saker 9/11 og 10/11 
 

Kull 06b 
- Se sak 19/11 

 
Kull 05b 

- Spørsmålstegn rundt de begrensede rettighetene studentene har f.eks. til å 
bestille blodprøve eller røntgen uten godkjenning av lege. Solveig melder inn 
dette som sak til neste PUM-møte.  

- Studenter som jobber ved Haraldsplass får ikke godkjent journalføringen som blir 
gjort der. MUF gjør ikke noe med denne saken.  

 
 
 
 
 
 



Medisinsk Fagutvalg, MFU 
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen 
Jonas Liesv.91 
5009 Bergen 
www.mfu.b.uib.no 
mfu@uib.no  

 - 1 - 
 

 

  8.4 Nytt fra Studieplankommitéen 
- Arbeid avsluttet, rapport lagt frem for 

fakultetsledelse. Opp til dem hva som skjer videre.  
 
  8.5 Nytt fra alle styrer 
- Engelskspråklig mor/barn semester    

 
Sak 9/11 Klage på mikrobiologi 
07b har sendt inn en klage på gjennomførelsen av mikrobiologi. Blant annet gjelder 
denne plasseringen av kurs, eksamen (dårlig multiple choice) og mangel på 
læringsmål. Solveig sender melding til emneansvarlig og ber om læringsmål. Anette 
og John Georg melder inn sak til Gades institutt.  
 
Sak 10/11 Epidemiologi 
Plassering av undervisning var ikke optimal (rett før eksamen mikrobiologi) og 
overlappet også annen undervisning. Hjemmeeksamen var mer omfattende enn 
forventet. Anette melder inn til Instituttstyret for biomedisin.  
 
Sak 11/11 4 vararepresentanter til Fakultetsstyre 
Jenny Austrheim, Anette L. Hemsing, Cecilie Hatlenes og Trine Caspersen blir 
vararepresentanter til Fakultetsstyre 
  
Sak 12/11 Representant i SP 
Det har enda ikke meldt seg noen til å være representant i Studentparlamentet. 
Solveig sender ut e-post, alle tillitsvalgte følger opp og melder fra til kull.  
 
Sak 13/11 Informasjon til gravide 
Gravide kan ikke være med på alt til onkologiundervisning. Trolig ikke godt nok 
informert om dette, Solveig følger opp at infoskriv blir sendt ut.  
 
Sak 14/11 Samfunnsmedisinske emner MEDADM, MEDFORARB og MEDSOS 

erstattes med et emne i samfunnsmedisin - MEDSAM (14 studiepoeng) 
MFU stiller seg bak forslaget om å slå sammen disse emnene så lenge dette fører til 
én eksamen.  
 
Sak 15/11 Praktisk eksamen i MEDMBI – forslag om endring fra planutvalget 
Det er foreslått å fjerne den praktiske eksamen i mikrobiologi. MFU stiller seg imot 
dette, og mener denne eksamen er viktig for faget.  
 
Sak 16/11 Vekting av eksamen i MEDKIR4 og MEDIND4 
Forslag om å vekte muntlig og skriftlig eksamen henholdsvis 40 og 60 %.  
 
Sak 17/11 Eksamensordning i kirurgi våren 2011 - oppfølging av sak 36/10 (intern 

vs. ekstern sensor på muntlig eksamen, vekting av ulike kirurgiske 
emner) 
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MFU ønsker ikke at kirurg eller annen fra samme 
fagfelt skal være ekstern/intern sensor. Akseptabelt 
med sensor fra annet fagfelt, men fortrinnsvis ønskes allmennleger (må ikke 
nødvendigvis være ekstern til UiB). MFU ønsker også at eksamenstiden fordeles 
med 45 minutt til anamnese og 30 minutt til utspørring.  
 
Sak 18/11 Oppfølging av gratis NEL-tilgang 
Skal tas opp neste PUM-møte. MFU mener det bør være mulig å få dette som en del 
av bibliotekets tilbud til studentene.  
 
Sak 19/11 Alternativ utplassering psykiatri 
Fakultetet har sent ut e-post der de slår fast at tidsfristen for å søke om alternativ 
utplassering i psykiatri, har gått ut. Usikkert om dette vil påvirke de som allerede har 
søkt. Fakultetet har ikke på forhånd gitt en tidsfrist, derfor kom denne uventet for 
studenter som holder på å ordne egen plass. Saken følges opp, venter på svar fra 
fakultet.   
 
Sak 20/11 Eventuelt 
- De som vil ha tilgang til MFU-kontoret, må sende inn studentnummer til Solveig.  
- Bok/garderobeskap som det ikke er betalt for, har nå blitt stripset.  

 
 
 
 
 


