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Saksliste MFU-møte 04.02.13

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

Innkalte: Arve Lægreid (AL), 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), Kaisa Haugland (KH), Maria Emhjellen Paulsen (MEP), Mariel Troland  
(MT), Nastasia Vieux (NV), Solveig Eithun (SE), Stian Solumsmoen (SS), Torbjørn Skistad  
Jeppesen (TSJ), Tormund Njølstad (TN), Umael Khan (UK)

Forfall: AO, KH

Sak 8/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

Sak 9/13 Orienteringer

9.1 Nytt fra leder

9.2 Nytt fra MOSU

9.3 Nytt fra alle kull

– 08A: Usikkerhet rundt hvem som skal lage timeplan i mor-barn-termin. Legene  
savner én person i adm. å forholde seg til. TN følger opp saken i K2.

– 07A: Mange forelesere som ikke møter opp. Skylder på omorganisering av  
fakultetet. TN følger opp saken i K2. 

9.4 Nytt fra alle styrer

– K2: Skal komme med synspunkter og kommentarer ang. ny studieplan til dekan  
neste uke

Sak 10/13 Stud.rep. Til K1

– K2: Kan ha to studentrepresentanter. TN og IN er repr. TSJ er vara. 
– K1: FSK er repr. SS er vara. Skal prøve å få to studentrepresentanter der også. 

Sak 11/13 Fagkritisk dag

– Foreløpig program (kopiert fra mail fra EV til MFU-styret):09:15 - 10:00 - Carl-Erik Torp; Om hvordan det er å bli akutt syk på fotballbanen10:15 - 11:00 - Kommunikasjon, enten med akutt syke (akuttmedisinsk lege) eller med barn (sykehusklovn)11:00 - 11:30 - PAUSE med mat, kaffe og annet
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mfu@uib.no11:30 - 12:15 - Reidar Tyssen; Om utbrenthet og mentalt stress blant medisinstudenter og leger12:30 - 13:15 - Per Einar Binder: Mindfullness og stressmestring13:30 - 14:30 - Paneldebatt om ny studieplan, med eldre student, sykepleier, fakultetsansatt, sykehusansatt og ekstern representant

– Pausemat: HEB og MEP prøver å få til gode avtaler

Sak 12/13 Status AHH

– EV vært på møte med stud.adm. De holder på å sette opp leselamper. Kommer flere  
stikkontakter. Skrivere og PC til utskrifter, skal installeres på ett rom. Reglement for  
lesesalene vil henges opp.

– På noen lesesaler skal det være lov med bærbar PC, andre ikke (etter ønske fra  
studentene son var med å utarbeide reglementet for lesesalene)

– Skjema for reservering av grupperom skal henges opp. Innspill fra 09B: Kan man ha  
undersøkelsesbenk på et grupperom? --> Det finnes undersøkelsesbenker andre steder  
f.eks.på kirurgirommet og D-gangen. Grupperommene skal forbeholdes kollokviering  
og gruppearbeid.

– Kildesortering
– Studenter ansvaret for å holde lesesalene ryddig. MOSU fordeler dette.
– Plass til kaffemaskin på AHH. Kaffemaskinen blir stående på BBB frem til  

sommeren da kontrakten med House of Coffee går ut. Avventer og kan evt.lage ny  
kontrakt til høsten.

– Materiell som må kjøpes: 2 stk.vannkokere. NV ordner dette. Evt hente  
mikrobølgeovn og kjøleskap hos AN. 

Sak 13/13 Kriterier for praksisopphold i Uganda
NMF har hatt en undersøkelse om kriterier for utveksling på Internasjonal dag. Denne er  
under bearbeiding. Ønske om å utvide antall plasser i Afrika. Lage nye avtaler, evt.i andre  
land. UK følger opp saken. 

Sak 14/13 AMEE 2013
KH sender ut mail. 

Sak 15/13 Eventuelt

– Gamle store lesesal på HUS skal foreløpig brukes til møterom for HUS. FSK forsøker  
å finne ut hva som skjer med lokalene til Ferdighetssenteret.

– Internasjonal dag: Lite oppmøte. Dårlig promotert? Kan vi i MFU være med på å  
promotere dette neste år?

– Sosialkveld for MFU: EV lager doodle og sender mail.
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