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Referat MFU-møte 01.10.12

Sted: Konferanserommet BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Tid: 16:15

Innkalte: Arve Lægreid (AL), Anette L. Hemsing (ALH), Agnes Nystad (AN), Agnete Olsen  
(AO), Eivind Valestrand (EV), Fredrik Sandve Kilander (FSK), Heidi E. B. Brandt (HEB),  
Ingrid Neteland (IN), John Georg Riisdal (JR), Katrine Enge (KE), Kaisa Haugland (KH),  
Maria Emhjellen Paulsen (MEP), Mariel Troland (MT), Nastasia Vieux (NV), Stian  
Solumsmoen (SS), Tormund Njølstad (TN), Umael Khan (UK)

Forfall: AL, KE, AO

Sak 56/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

Sak 57/12 Orienteringer

57.1 Nytt fra leder
Sendt ut mail om Ikke-studieplanfinansierte midler. Mottatt 3 søknader hittil.

57.2 Nytt fra MOSU
Ny leder: Cecilie Vist, odontologi

57.3 Nytt fra alle kull

– Kull 06B: Fornøyde med katastrofekurs på Håkonsvern
– Kull 10A: Indremedisin 1 og kirurgi 1 på Haraldsplass skal integreres
– Tjenestekort i klinikken føles unyttig. Må ha en relasjon til hva man skal kunne.  

Dårlig kvalitetskontroll og oppfølging. Jobbes nå med ny ordning: sjekkliste. 
– Kommer test om undersøkelsesteknikk på 5. sem. Studenter på 6. studieår er  

«sensorer». IN følger opp dette

57.4 Nytt fra alle styrer

– IKF: Bekymret for overgangsfasen til to institutter. Studentene bør beholde sin  
nåværende fagplan frem til en ny plan er gjennomarbeidet.

– Gades: Ikke fornøyd med deling til to kliniske institutter. Patologi vil bli adskilt fra  
andre emner. I ny studieplan vil patologi fordeles i organblokker

– IFI: fokus på å forbedre undervisning. Vil vente med store endringer til ny  
studieplan. Åpne for små endringer. EV og IN lager utkast til evalueringsskjema slik  
at pasient kan evaluere student

– PUM: 
- Indremedisin og kirurgisk blokk 2, 3 og 4 vil ikke integreres før det foreligger ny  
studieplan. 
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- Desentral 2 endret fra 3 perioder til 2 perioder. Alle studenter skal innom  
barnepsykiatri. 
- Hvis man er på utveksling og ikke består eksamen skal det være mulig å ta ny  
eksamen ved UiB. 
- Har endret «velkomstsbrosjyre» for nye studenter ved MOF.

– Fakultetsstyret: Vil fokusere mer på promotering av medisinstudiet i Bergen. EV  
skal på et møte om dette. Vil bl.a. promotere mer på internett. Dekan skal opprette  
en blogg om sin hverdag. Studenter også komme med innlegg her?

Sak 58/12 Orientering fra Mental helse-gruppen

– Stressmestringskurs for 5. sem. starter onsdag 3. okt. To første onsdager: teoretiske  
dager (3 t), deretter en praktisk dag

– Sendt ut mail med brev, rapport og appendix.. Alle i styret: lese gjennom og komme  
med innspill innen mandag 8. okt. Skal sendes ut til fakultetet i løpet av neste uke.  
Skal også presenteres på Frampeik. Innlegg i sykehusavisen? 

– Uke 41: Info til alle studenter. Gå inn i klasserom. Sende ut «flyers». Det skal også  
informeres om studentrådgivningen.

– MH-gruppe på vegne av MFU eller selvstendig gruppe?

Sak 59/12 Orientering fra AG2 – Fremtidens Fakultet

– Ny studieadministrasjon: forslag til høring i fakultetsstyret i okt. Innspill må  
komme før 6. okt.

– Alle 5 institutt: én studieleder hver.
– Medisin som i dag: Emne- og eksamensavvikling på hvert institutt. Saker  

omhandlende fag skal være på fakultetsadministrasjonen på AH-hus. 
– Klinisk institutt 1 og 2: Studieadministrasjonen skal samlokaliseres. Bare kirurgi og  

indremedisin vil gå på tvers av disse to instituttene
– AG1 og AG2 er nå ferdig med sitt arbeid, men ALH savner diskusjon om  

studieledelse. Hvem skal ha ansvaret for hvert fag?

Sak 60/12 Fordeling av studentrepresentanter til utvalg og råd
Se vedlegg

Sak 61/12 Forslag budsjett
Budsjett vedtatt. Honorarer er låst. Det er satt av 30000 til AMEE,- slik at MFU kan sende 5  
studenter dit. Til undergrupper (MH-gruppen og utvekslingsgruppen) er det satt av 3600,-.  
Se vedlegg 

Sak 62/12 Evaluere årsmøtet
Må gjøre oss synlige i begynnelsen av studieåret,- promoteringspost? Reklamere for  
årsmøtet tidlig. 

Sak 63/12 Fastsette undergrupper
MH-gruppen og utvekslingsgruppen
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Sak 64/12 Planlegge revidering av MFUs vedtekter
Styret lese gjennom vedtektene til neste møte. KH sender ut mail. 

Sak 65/12 Planlegging av fagkritisk dag

– 7. mars. Tema: Mental helse
– Gjester: bl.a. Reidar Tyssen (har forsket på mental helse) og Jørgen Skavland
– Paneldebatt med fakultetet?
– Kåre årets prekliniske- og kliniske underviser. KH sender ut mail slik at studentene  

kan nominere. 

Sak 66/12 Vasking av kaffemaskinen
Må tegne avtale med nytt vaskebyrå. JR lager utkast til kontrakt. NV og HEB følger opp  
saken

Sak 67/12 Eventuelt

67.1 Overskudd budsjett vår 2012
Til flyers/undergrupper..?

67.2 Forum for emneansvarlige
Ønsker ikke studentrepr.fordi emneansvarlige skal drøfte jobbrelaterte saker. Finnes det et  
annet instituttråd på IBM med studentrepresentanter? MEP følger opp saken. 

67.3 Bokskap gangbro el. AH-hus?
Studenter fra andre fakultet benytter også skapene på gangbroen. MFU ønsker at noen  
skap forbeholdt disse studentene skal stå igjen på gangbroen. Resten av skapene kan flyttes  
til AH-hus

67.4 Mail fra Olga Angali

67.5 Julebord

Torsdag 6. desember

- Informere kullene om utvekslingsgruppen. Mulig å bli med!
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