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Referat MFU-møte 06.05.13

Sted: Hjemme hos IN
Tid: 18:00

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, MT, SS, TSJ, UK

Sak 31/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

Sak 32/13 Orienteringer

32.1 Nytt fra leder
- Nasjonalt dekanmøte i juni. EV og KH drar. Skal bl.a.diskutere om medisinstudiet 
slik det er nå er grunnleggende nok for flyttet autorisasjonspunkt
- Tale på velkomstmøte for nytt kull 12. august. KH og SE deltar
- Ny PC og pullprint-skriver på kontoret. KH skal prøve å skaffe eget pullprintkort 
til MFU
- Test i undersøkelsesteknikk har blitt obligatorisk på 5. semester

32.2 Nytt fra MOSU
- Utlysning av fakultetsrepresentant til SP i vår
- Valg av studentrepresentant til fakultetsstyret er utsatt til høsten
- Store økonomiske problemer på fakultetet

32.3 Nytt fra alle kull
- Kull 10A: Studenter «stjeler» elektive pasienter fra hverandre for å ta opp 
journaler og går til poster de ikke har posttilhørighet til. Studentene må bruke 
vaktene sine på akuttmottaket til å ta opp journaler, - ikke bare ta opp journaler 
på elektive pasienter. 
- Prøve å lage et system med omvisning for alle medisinstudenter på 3.året i  
akuttmottaket slik at terskelen for å komme dit blir lavere og systemet blir mer 
oversiktlig. KH tar dette opp med Eva Gerdts. FSK har meldt seg frivillig til å ha 
omvisning med noen medisinstudenter. 
- Kull 07B: Pasientevalueringsskjema skal tas bruk.  
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32.4 Nytt fra alle styrer

Sak 33/13 Vedta reviderte vedtekter for MFU
Vedtatt med 11/17 stk.tilstede. JGR skal lage utkast for nye vedtekter ang.opphør 
m.m. som vedtas på mail. Skal søke om at MFU kan bli en organisasjon under 
Brønnøysundregisteret. 

Sak 34/13 AMEE-deltakere 2013
KH og IN reiser på fakultetet sin regning. EV, HEB, UK, Eilin Austreid og Karl Erik 
Müller sendes på MFU sin regning. Anne Sofie Paus står på venteliste. KH sender ut 
mail til alle søkerne. 

Sak 35/13 Orden og gruppereservasjon AHH – status
1) Gruppereservasjon: det er hengt opp lapper på grupperommene om at det bare 
er lov til å reservere grupperom for 4 timer av gangen.
2) Befaring på AHH:
- Savner: whiteboard på grupperom, søppeldunker, knagger på veggene på 
lesesalene, vann på pauserommet og stikkontakter. 
- Solskjermene på lesesalene går opp/ned. Det har vært klager på dette fra både 
studenter og ansatte. 
- Låsene på grupperommene skal fjernes. Noen dører er skjeve. 
- Fakultetet og eiendomsavdelingen har ansvar for ulike ting på AHH. Gjert 
Bakkevold skrev ned alt og skulle ta det opp på møte med A.Tjølsen m.flere. Skal 
også ha garantigjennomgang med utbygger om ett års tid.  

Sak 36/13 Post på rebusløp i fadderuka?
- Rød tråd: god kommunikasjon, samarbeid, teambuiling etc. 
- «Alias»-kort om utdanningsrelaterte ord («MFU»-ord)
- Teambuilding-leker (pinne ned med én finger osv.) 
MEP sender mail med søknad om post på rebusløp. Tenk på om du vil stå på post!

Sak 37/13 Hvordan sikre at karakterer er rettferdige?
- Det er nå et eget karakterfelt i turnussøknaden der man kan legge ved 
karakterer hvis man vil. Mange studenter er oppkavet pga.dette. 
- Forskjellig fra kull til kull hvilke eksamener som er lette og vanskelige. Dette gir 
stor variasjon i karakterer. Normalfordeling?

Sak 38/13 Eventuelt

38.1 Mental Helse-kampanjer

Vi må sette fokus på Mental Helse for å «roe ned» studentene og sette fokus på 
trivsel
- Kardemommeloven-kampanje. Henge opp plakater.
- Film til MILF. «Hvordan øke dine sjanser for å få turnusplass. Tips fra MFU». 
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Stjele elektive pasienter, grupperom, notater. Bruke alle stikkontakter på AHH. 
Levere søknad i stillhet. Leie alle bøker på biblioteket. Ikke fortelle om 
oppsummeringstimer. Hacke inn på MiSide og slette alle gamle eksamensoppgaver. 
Avslutning: Bli med i MFU og kom deg på innsiden!!!

38.2 Sommeravslutning

Siste MFU-møte for våren blir 29. mai hjemme hos TN. Grilling

38.3 Økonomi

- MFU har 7500 kr på konto som kan brukes frem til sommeren
- Kaffemaskinen har gått i kraftig underskudd. Kontrakt mellom MFU og House of 
Coffee har gått ut. NV tar kontakt med House of Coffe for å avslutte. 
- Kjøpe 2 kaffemaskiner for kapsler. Disse skal plasseres på AHH. NV kjøper disse. 
FSK «binder» de fast på AHH. 
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