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Referat MFU-møte 08.04.13

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: AL, AO, KH, MT, NV, SE, SS, TN, UK

Sak 23/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent. 

Sak 24/13 Orienteringer

24.1 Nytt fra leder

24.2 Nytt fra MOSU

24.3 Nytt fra alle kull

24.4 Nytt fra alle styrer

– TSJ ikke fått innkalling til møte med Valgstyret på K2. Fakultetet ringt IN og sagt at  
IN og TN var oppnevnt til å sitte i instituttråd i K2,- de måtte ha noen navn innen  
fristen. Fakultetet har «plukket» ut disse uten å spørre dem først eller konferere  
med MFU. MFU har heller ingen «garanti» for å ha disse plassene, - det er MOSU  
som skal oppnevne studentrepresentanter hit. 

– Instituttråd: K2: IN og TN. Må også ha to studentrepresentanter og varaer til  
instituttråd i K1, IGSM og IBM. Alle må sende mail til KH dersom de er interessert. 

– Fakultetsstyret: 1 plass forbeholdt MFU. Trenger ny representant for kommende år.  
Send mail til KH dersom interessert. 

– EUU K1: Mange leger vil ikke undervise fordi de ikke får betalt for det. Ønskelig å få  
knyttet undervisning tettere opp mot sykehuset og at alle leger skal undervise.  
Forelesere: ønskelig med klarere fordeling mellom underviserne slik at kvalitet i  
undervisning opprettholdes.

– Frokostmøte IBM: NOKUT-evaluering av fakultetet ila.våren. De skal foreta en  
vurdering av kvalitetssikringen. Oppfordre kullene til å svare på emneevalueringer.  
Emneevalueringer på K1 og K2 er gjort obligatorisk. 

Sak 25/13 Tildeling av 25 000 kr. Fra SP

– Legge av 5000 kr. som buffer til utlegg
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– Brukes til å videreutvikle og promotere MFU som fagutvalg (Fagkritisk dag,  
arrangere kurs?, MFU-stunt,

– Gi en sum til noe vi vil støtte
– Be studentene om innspill til hva vi kan bruke pengene på. EV legger informasjon  

på facebook. IN sender ut mail. Vurdere forslagene på neste MFU-møte. 
– Konkurranse? Krav til sosialt/faglig innhold? Må være åpent for alle  

medisinstudenter. 

Sak 26/13 Representanter til idédugnad med A. Bærheim
KH sender ut mail til alle studenter. MEP og HEB villige representanter fra MFU. IN skal ha  
samtale med A. Bærheim for å få et klarere innblikk i hva dette går ut på. Få med  
turnusleger? 

Sak 27/13 Ryddeordning AHH- MedHum
Med-Hum har påtatt seg oppgaven. KH ordner kontrakt med leder ila. uka

Sak 28/13 AMEE
Fått inn 6 søknader. Utsette frist for søknad. MFU kan kanskje sende 6 studenter i stedet for  
5. Gruppe som kan vurdere søknadene: AN, JR, MEP, TSJ

Sak 29/13 Orientering om profesjonsgrupper

– 22. mars leverte Edvin Schei og Arbeidsgruppen for Profesjonalitet rapport til  
fakultetet. Opprette nytt fag 1. året: Pasientkommunikasjon. 4 med.stud. Skal  
sammen følge 1 pas. Hvordan er det for denne pasienten å leve med sin sykdom?  
Hver gruppe skal holde presentasjon for kullet og hver enkelt student skal skrive et  
refleksjonsnotat. Eldre studenter skal være studentveiledere(lønnet arbeid) og lese  
refleksjonsnotater --> gi tilbakemelding til 8 stk studenter. Studentveileder skal  
også kvalitetssikre tilbakemeldingene til en annen studentveileder. 

– Profesjonsgrupper: 6 studenter med 1 mentor. Skal møtes én gang pr. semester,  
men oftere ved behov. Hver student én times møte med veileder pr. semester: se på  
e-portefølje, hvordan det går på studiet osv. Totalt på studiet trenges det 58  
veiledere (hvilken som helst lege). Skal være veileder i 3 år. Deretter ny veileder  
siste 3 år. 

Sak 30/13 Eventuelt

30.1 Attester

– Alle som vil ha attest for MFU-arbeidet sitt må sende mail til KH innen 1. mai. I  
mailen må man presisere hvilke råd og utvalg man har sittet i, og evt. annet  
relevant arbeid.

– Forslag for å redusere frafall på MFU-møter: Skal man måtte delta på et visst antall  
møter for å få attest?
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30.2 Sosialkveld
MFU-møte og sosialkveld hos IN 6. mai kl. 17:00. 

30.3 Sommeravslutning
Studieårets siste MFU-møte i parken 3. juni (forbeholdt godt vær). 

30.4 Kontoret
Fått printer med kortleser og PC. Ikke poeng å ha skriver med kortleser,- burde heller ha et  
pullprint-kort til MFU? 

Ikke alle meldt frafall. For dårlig oppmøte. Bør være god grunn for å ikke komme på MFU-
møter.

MFU ønsker at det skal komme utlysning på mail til alle studenter om  
representanter til arbeidsgrupper og liknende fremover slik at alle har mulighet til  
å delta i arbeidet. 
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