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Saksliste MFU-møte 04.10.10 
 
Sted: Christian Michelsens gate 1 
Tid: 17:00 
 
Innkalte: Fridtjof Edland (FE), Hans-Ragnar Skogli (HRS),Solveig Mo (SM), Arve 
Lægreid (AL), Steffen Hovland (SH), Ashraf Pakzad (AP), Anette L. Hemsing (ALH), 
Maria Mellemstrand (MM), Eirik J. Tranvåg (EJT), Ingebjørn Bleie (IB) Shruti Sharma 
(SSh), Agnes Nystad (AN), John Georg Riisdal (JR), Trine Caspersen (TC), Cecilie 
Hatlenes (CH), Marianne Torvik (MT) 
 
Forfall: AL, EJT 
 
 
Sak 30/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 31/10 Orienteringer 
  31.1 Nytt fra leder  
  31.2 Nytt fra MOSU 
Lina Leiss er valgt som leder. 
Fakultetsrepresentant i SP skal velges på allmøte 12. Okt kl 15.15. Ingen har meldt 
seg foreløpig. 
   31.3 Nytt fra kull 
Kull 04A slapp oppgave i allmennmedisin. 04B vil også slippe denne pga kortere 
utplassering. Tillitsvalgt på kull 04B følger saken. Ved avslag tar MFU opp saken på 
nytt. 
Ingen klager på eksamen i klinisk biokjemi for 07B. 
Kull 08A må passe på at (personlig informasjon) ikke ligger og slenger. 
  31.4 Nytt fra Studieplankommitéen 
    
 
Sak 32/10 Valg 
  32.1 Valg av sekretær/informasjonsansvarlig 
John Georg Riisdal er valgt. 
  32.2 Valg av representanter til EUU/inst.råd 
   - Institutt for indremedisin (vara) 
Anette Hemsing er vara. 
   - Gades institutt (vara) 
Ashraf Pakzad er vara. 

- SU (1 stk) + vara 
Fridtjof er vara. Ashraf er valgt representant. 

- IKM 
Cecilie Hatlenes er vara. 
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Sak 33/10 Rapport om skaputleie og bruk av 
inntekter 
MFU jobber med å få oversikt over hvilke skap som er betalt for, samt hva pengene 
skal brukes til. En løsning på hvordan man kan ”låse” skap som ikke er utleid jobbes 
med videre. 
 
 
Sak 34/10 Opplæring i bruk av hjemmeside 
Det ble gitt opplæring i publisering av innlegg, samt hvordan man legger ut 
dokumenter. 
 
Sak 35/10 Kommité for Fagkritisk Dag 
Utsatt pga tidsnød. 
 
Sak 36/10 Ønske om gratis NEL ved UiB 
Studieseksjonen v/Kristin Walter er på saken. 
 
Sak 37/10 Rangering for utveksling 
MFU stiller seg i utgangspunktet positiv til at andre ting enn karakterer skal telle for 
utveklsing, men etterlyser en tydeliggjøring av dagens ordning, da det eksisterer stor 
usikkerhet rundt denne.  
 
Sak 38/10 Evaluering av kirurgieksamen 09/10 (PUM-sak) 
Det har vært noe misvisende informasjon i forkant av eksamen. Det ble sagt at 
hovedfokuset skulle være på undersøkelsesteknikk og anamnese, men flere av 
kandidatene føler at fokuset ble feilaktig flyttet mot ”tekstbok”-utspørring. Det 
fremkommer også at små emner innenfor faget vektlegges like sterkt som større 
emner, som for eksempel ortopedi og gastro.  
Når det gjelder årets eksamen, er det enda ikke opplyst om hvor mange kandidater 
som skal opp til eksamen. Det også ønskelig at ferdighetstesting skal foregå på et 
tidligere tidspunkt enn på avsluttende eksamen.  
 
Sak 39/10 Global friends - forespørsel fra Studieseksjonen 

- Internasjonalt ansvarlig i MFU? 
MFU mener at Studieseksjonen selv bør ta initiativ til en internasjonal gruppe som er 
ansvarlig for utveksling og mottak av internasjonale studenter. MFU ønsker imidlertid 
å samle så mye informasjon som mulig på hjemmesiden, og har vært i kontakt med 
Torill Knag angående dette. 
 
Sak 40/10 Skulderkurs for kull 04B og 05A 
ISF har ikke penger til eksterne undervisere slik at skulderkurset går ut. Uforsvarlig 
lite undervisning i forhold til at man skal bli ”allmennleger”. MFU synes det er viktig at 
store deler av undervisningen på 5./6. året ved ISF gjenopptas til våren. 
  
Sak 41/10 Farmakologieksamen 06A 
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Stor strykprosent. Eksamensansvarlig møtte ikke 
opp på eksamen, og har i tillegg uttalt seg svært 
negativ på kull06As vegne overfor kull 06B og kull 07B. Dette er overhodet ikke 
akseptabelt. Saken meldes inn til PUM-møte 06.10.10. 
 
Sak 42/10 Eventuelt 
 
 


