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Referat MFU-møte 07.03.11 
 
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:  
CH 
 
Sak 21/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 22/11 Orienteringer 
  22.1 Nytt fra leder  
- Solveig er studentrepresentant i komitéen som skal gjennomgå 

læringsutbyttebeskrivelser for alle emner innen for profesjonsstudiet medisin. 
 
  22.2 Nytt fra MOSU 
- Har blitt tildelt 530 000 fra fakultetsstyret. Tildeling av disse vil bli gått gjennom 

neste MOSU-møte, Hans-Ragnar Skogli går på dette møte (for Solveig Mo) 
 
   22.3 Nytt fra kull 
 Kull 08a: 
- Rangering for utveksling ferdig.  

 
 Kull 07a: 
- Mange kansellerte forelesinger og dårlig kommunikasjon til studenter i para 3. 

Tatt opp med instituttet, skal bli tatt opp med timeplanleggingsansvarlige. 
 
 Kull 06b: 
- Har ikke fått tilbake patologieksamen til rett tid, fikk beskjed om dette på forhånd.  
- De på utplassering psykiatri i Stavanger må skaffe seg bolig selv (men får denne 

dekket).  
 
  22.4 Nytt fra alle styrer 

IFI/EUU: 
Marianne Torvik sender ut mail om hvem som kan være med på neste møte.  
(møte ble avlyst) 
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 IKM: 
Flervalgsoppgaver som ikke holdt mål ble brukt til eksamen i øye. Fordi dårlige 
flervalgsoppgaver kan “ødelegge” en eksamen, vil MFU ta opp bruken av disse i alle 
institutt.  
 
 PUM: 
- Sammenslåing av samfunnsmedisinske emner MEDADM, MEDFORARB og 

MEDSOS til MEDSAM (samfunnsmedisin) ble vedtatt.  
- Fjerning av praktisk eksamen i mikrobiologi ble ikke vedtatt.  
- Det skal avklares hvordan vekting mellom praktisk og muntlig eksamen skal være 

i MEDKIR4. 
- Dette semesteret vil det være på plass ordning med ekstern sensor for 

MEDKIR4. 
- Onsdag 23. mars vil forslaget til ny studieplan tas opp.   
   
Sak 23/11 Tilbakemelding vedrørende 6. semester generelt, og særskilt MEDMBI, 

ved profesjonsstudiet i medisin, høsten 2010 
Klage og svar via e-post. Det har nå blitt utarbeidet læringsmål for MEDMBI. 
 
Sak 24/11 Manglende evaluering av farmakologi våren 2011 
Kull 07b er første kull som gjennomfører ordinær elektronisk evaluering i regi av IFI,  
men kull 06b ønsker å levere en evaluering på eget initiativ. 
 
Sak 25/11 Eventuelt 
 
- Ingen hadde anledning til å delta på Engasjementsaften. Våre plasser gis derfor 

videre til andre fagutvalg. 
- Viktig at flest mulig kommer til neste møte(4. apr.), skal da gå gjennom økonomi 

og fordele midler.  
- Vedtatt å inngå 3-årsavtale for kaffemaskin. 
- Har enda ikke funnet representant til SP.   
 
 


