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Referat MFU-møte 09.01.12 
 
Sted: Konferanserom BB-bygget, Jonas Lies vei 91 
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Agnes Nystad (AN), Anette L. Hemsing (ALH), Arve Lægreid (AL), Bjørg Bakke 
(BB), 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: JL, MEP, SH 

 
Sak 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 2/12 Orienteringer 

2.1 Nytt fra leder  
 

  2.2 Nytt fra MOSU  
 
  2.3 Nytt fra kull 

06b: 
- Det har vært en eksamen der begge sensorer var interne. Hvis noen andre kan komme 

på eksamener der dette har skjedd er det fint om de kan informere ALH som skal sende 
en klage.   

 
06a: 

- Det bør lages et dokument som omhandler spørsmål rundt turnus slik at informasjon om 
prosedyrer etc. bringes videre til de neste kullene. 

 
 
  2.4 Nytt fra alle styrer 
PUM: 
Se e-post fra ALH 9. januar. Blant annet ønske om at 2-3 studenter deltar i utvalg for 
omorganisering av MEDIND1/MEDKIR1 på Haraldsplass.  
 
Sak 3/12 Fagkritisk dag 
Halve dagen vil være sammen med ernæringsstudentene. Resten av programmet for 
medisin er ikke bestemt (foruten foredrag av «Årets foreleser»). Dato er ikke satt (?).  
 
Sak 4/12 Årets foreleser 
AN og EV lager sammendrag av nominasjonene og legger ut en spørreundersøkelse på 
MFUs nettsider. 
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Sak 5/12 Gjennomgang økonomi 
MFU brukte ikke opp midlene tildelt for 2011. Hvis vi får tildelt like mye i år bør vi derfor 
vurdere f.eks. å sende flere til AMEE e.l.  
 
Sak 6/12 Planlegging/organisering av årsmøte 
Årsmøtet avholdes 6. februar i Birkehaugsalen. Alle medisinstudenter på fakultetet er 
velkomne til å møte. Det vil være både informasjon fra/om MFU, og forsøk på å rekruttere 
studenter til bl.a. utvalg som skal jobbe med å forbedre utvekslingstilbudet. Plakater e.l. skal 
henges opp for å promotere møte.   
 
Sak 7/12 Beskrivelse av verv 
Det er ønskelig at alle i MFU som deltar i instituttstyrer, PUM e.l. lager en beskrivelse av 
hvordan det er å delta i utvalget/styret, hva utvalget/styret gjør etc. slik at nye representanter 
i MFU og studenter utenfor MFU lettere kan få innsikt i dette arbeidet. Dette må være klart til 
neste MFU-møte 6. februar. 
 
Sak 8/12 Årsplan MFU 
Det er utarbeidet en årsplan for MFU. Planen vil være veiledende for hva som skjer når hvert 
semester, og f.eks. vise frister for innsending av søknader. AN og EV skal gjøre denne 
tilgjengelig på MFUs nettside.  
 
Sak 9/12 Eventuelt 
- Organisering (betaling, klipping etc.) av utleide skap vil trolig overlates til MedHum. De vil 

få en enda ikke fastsatt del (f.eks. 25%) av leien. 
- Det ser ikke ut til å være noen god formidling av info angående turnus. Mulig det bør 

opprettes et turnusutvalg som jobber med dette, spesielt med tanke på at 
turnusordningen trolig vil endres.  

- Det jobbes for å anskaffe flere skap på HUS, men vil trolig ta noe tid.  
 
 


