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Veiledning til tillitsvalgt 1. år, preklinikk 
 
Hovedoppgaver: 

1) Kontakt mellom administrasjon og kull 
2) MFU      (hele valgperioden) 
3) Valg av tillitsvalgte til neste semester (mai/juni) 

 
 
Valgfrie oppgaver: 
a) Kollokviegrupper 
 
 

Kontaktperson 
Den tillitsvalgte fungerer som et bindeledd mellom fakultet, institutt, administrasjon og kull, 
og formidler viktig informasjon begge veier. Arbeidsmengden varierer, og kommer mye an på 
hvor aktivt kullet benytter tillitsvalgtes kompetanse. Som tillitsvalgt er det viktig at man 
prøver å skille mellom hvilke arbeidsoppgaver som hører til vervet, og hvilke oppgaver som 
tilhører andre instanser. Dersom man føler at belastningen blir for stor, kan det være lurt å ta 
kontakt med Infosenteret (info@mofa.uib.no). Man kan selvsagt også sende ut en mail til 
kullet og informere litt om hva som faktisk er tillitsvalgtes ansvar, og hvilke typer 
henvendelser som normalt går direkte til Infosenter/Studieseksjon ved Institutt for biomedisin 
(IBM). Som hovedregel tas alle problemstillinger opp på laveste nivå. 
 
Dersom sakene vedrører et spesielt fagemne, kan man ta kontakt med emneansvarlig(e) for 
det aktuelle faget. Manglende foreleser o.l. kan tas opp både med Studieseksjonen ved 
IBM(studie@biomed.uib.no) og  emneansvarlig. Dersom foreleser ikke møter opp er det 
tillitsvalgtes oppgave å ta kontakt med studieseksjonen, f.eks. via telefon  55 58 64 40. Det er 
viktig at man informerer varatillitsvalgt og evt. noen andre medstudenter om dette, slik at de 
kan ta kontakt med Studieseksjonen dersom tillitsvalgte ikke selv er til stede. 
 
Hvis man er usikker på hvor man skal henvende seg er Infosenteret (info@mofa.uib.no) 
vanligvis svært behjelpelige. Ingen spørsmål er for dumme! 

 

MFU 
Det er vanlig at tillitsvalgte i preklinikken sitter i MFU (Medisinsk Fagutvalg) som er 
elevrådsorganisasjonen for medisinstudentene. Dette for at tillitsvalgte skal få en innføring 
om hva som rører seg på fakultetet, samt en mulighet for å holde seg oppdatert og ha et sted 
hvor han/hun kan stille spørsmål. 
MFU har vanligvis møte en gang i måneden. Rollefordeling i styret vedtas vanligvis en gang 
per skoleår. Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig er lønnede stillinger. Man trenger 
ikke ha et verv i MFU for å delta. 
 
MFU har også et begrenset antall frie plasser, og det er tillitsvalgtes oppgave å informere om 
disse ved semesterstart, slik at engasjerte studenter kan søke om plass. 
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Valg av nye tillitsvalgte 
Før semesterslutt er det lurt at det velges en foreløpig tillitsvalgt på det kullet nåværende 
tillitsvalgte ikke skal gå på selv. Oppgaven til denne blir å arrangere et valg ved semesterstart 
for henholdsvis A- eller B-kull, slik at nye tillitsvalgt kan velges. Nåværende tillitsvalgt 
arrangerer et tilsvarende valg på eget kull. 
 
Studenter som ønsker å være tillitsvalgt kan melde seg på mail, men det er ofte lurt at 
tillitsvalgte selv ikke administrerer denne mailen. En tilfeldig student på kullet kan få ansvaret 
for å motta kandidatur. Avstemming mellom kandidatene kan tas i en anonym undersøkelse 
på MiSide. Den med flest stemmer blir hovedtillitsvalgt, nummer to på listen blir 
varatillitsvalgt. 
 

VALGFRITT: Kollokviegrupper 
I de fleste fag i preklinikken kan det være lønnsomt å arbeide i kollokviegrupper. Ikke alle 
studenter har en slik gruppe, og det vil sannsynligvis settes pris på dersom tillitsvalgt lager en 
mulighet for disse til å møtes. 
 
Dette kan gjøres ved å sette opp en undersøkelse på MiSide, der de som ønsker 
kollokviegruppe kan registrere seg. Det kan også være lurt å spørre om de skal gå på A/B-kull 
slik at gruppene kan settes sammen på en slik måte at studentene kan fortsette sine kollokvier 
også etter kulldeling. 
 
Når svar har kommet inn, kan gruppene fordeles tilfeldig, gjerne med 3-6 personer i hver 
gruppe. 


