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Referat MFU-møte 06.02.12 
 
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), Jørn Henrik 
(JH), Kari-Elise Veddegjærde (KV), Maria Emhjellen Paulsen (MEP), Marianne Torvik (MT), 
Steffen Hovland (SH) 
 
 
Forfall: AL, ALH, IH, JA 

 
Sak 10/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 11/12 Orienteringer 

11.1 Nytt fra leder  
 
  11.2 Nytt fra MOSU 
«Fadderuken» vil til neste år være tverrfaglig, dvs. felles for medisin, ernæring, odontologi 
etc. Hvis medisin fortsetter med «fadderuke» en uke til, vil denne f.eks. kunne arrangeres av 
MiB og være forbeholdt medisinstudenter. 
 
  11.3 Nytt fra kull 
Kull 10: 
Tillitsvalgt orienterte på møtet om en sak på kullet. Ut av påfølgende diskusjon kom MFU 
frem til: 
- Det er ønskelig å få skriftlige retningslinjer for hvilke ansvar tillitsvalgte har. 
- Det er ønskelig å få mer fokus på psykisk helse, f.eks. gjennom veiledning 

(mentorordning). Trolig vil dette tas opp i PUM.  
- EHD har nå sendt ut invitasjon til planleggingsmøte for en gruppe som skal jobbe for å 

finne ut hva som kan gjøres for å bedre studentenes tilbud i forhold til mental helse, se e-
post 8.2.12.  

 
Kull 08a: 
Studenter har påtatt seg å gjøre administrative oppgaver under kirurgi blokk 3(?). BB sender 
brev til fakultetsstyret om dette, og ber om en klargjøring på at det ikke er 
tillitsvalgtes/studentenes oppgave å gjøre administrativt arbeid. 
 
Kull 07b: 
Det har ikke vært gitt ut god nok informasjon om tidsfrister, f.eks. for søknad om utplassering 
på «annet» sykehus. BB tar med dette i brev til fakultetsstyret.  
 
Kull 07a: 
Surr med timeplan for utplassering Stavanger, og generelt dårlig informasjon til studentene. 
Også dette tas med i brev fra BB til fakultetsstyret.  
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Kull 06a: 
Turnus: 
950 oppmeldte, 157 garanterte (reserverte) plasser. Totalt sett har fordeling gått mye bedre 
enn forgående år.  
KV sender ut info om hvordan senere kull bør forholde seg til turnustrekning etc., blant annet 
at det bør settes ned en «turnuskomité» i god tid før trekning.  
 
  
  11.4 Nytt fra alle styrer 
 
PUM: 
- Trenger noen studenter som har hatt MEDIND1 og MEDKIR1 til vurdering av 

undervisning for klinisk undersøkelse. AN har sendt ut e-post til kull.  
- Forslag om å be studenter som har hatt et fag kommentere emnebeskrivelsen til faget.  
 
Fakultetsstyret: 
Holder på med vurdering av forslag til ny studieplan. I den forbindelse kan det være lurt at 
MFU får satt ned en gruppe med studenter som kan arbeide opp mot studieplanen og gi 
innspill.  
 
 
Sak 12/12 Onsdagsfri 
Det er i nåværende forslag til studieplan ikke lagt noen føring på hvordan lesedag skal 
plasseres. Det er derfor ikke sikkert hva som blir vedtatt.   
 
Sak 13/12 Vara for AH til instituttrådsmøte ISF 15. feb. 13:00, Kalfarveien 31 
Ingen har kunnet stille som vara.  
 
Sak 14/12 Bruk av interne sensorer, eksamener 2011 
Hvis noen har hatt eksamener i 2011 der begge sensorer var interne, ønsker AH å få beskjed 
om dette slik at det blir med i klagebrev.  
  
Sak 15/12 Tildeling av midler Incisura 
MFU vedtar ikke nå om Incisura skal motta noe av de studieplanfinansierte midlene. 
Tilbakemelding til Incisura blir at vi ønsker en søknad, men oppfordrer dem til å søke om 
støtte andre steder. 
 
Sak 16/12 Kaffemaskin 
Kaffemaskinen er igjen ute av drift, blant annet grunnet leveranse av feil type kaffe. Det er 
også problemer med kakaoen.  
Ønskelig at kaffeansvarlig (IH) gir tilbakemelding til HoC om dette. Maskinen har til nå vært 
stengt i flere/lange perioder, og har gått i underskudd. Det er derfor viktig å få den tilbake i 
drift så fort som mulig.  
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Sak 17/12 Eventuelt 
 
- Kull 11 
Usikkerhet rundt bruk av bilder/ «slider» i PPT fra en foreleser. Tas opp i IBM. 
 
- Brev NMF 
MFU mottok brev fra NMF angående oppmerksomhet rundt klimaendringer i medisinstudiet 
(se e-post 5.2.12). Under møtet ble det vurdert om MFU skal stille seg bak brevet, og etter 
avstemning (9 for, 2 mot, 1 blank) ble dette vedtatt. MFU stiller seg altså bak brevet fra NMF.  
 
- Fagkritisk dag 
Det har vist seg at Ernæring ikke har fått på plass det som trengtes for et samarbeid under 
fagkritisk dag. Medisin arrangerer derfor dette alene. Planene for dagen begynner å komme 
på plass, gruppe (IN og MT) jobber videre med dette.   
 
- Rekruttering MFU 
MFU er fremdeles en ganske usynlig organisasjon blant studentene på medisin.  Dette er 
noe vi må jobbe med, og forhåpentligvis vil tiltak som allmøte, Facebookgruppe og bedre 
info tidlig i studiet (studiestart e.l.) bidra til å bedre denne situasjonen.  
 
 


