VEDLEGG 1 – OBLIGATORSIK UNDERVISNING
OBLIGATORISK UNDERVISNING VED DET MEDISINSKE FAKULTET
1. Deltagelse i PBL-møter, uketjeneste, utplassering i allmennpraksis som del av Legepasientkurset samt utplassering i lokalsykehus og kommunehelsetjeneste er etter
Fakultetstyrevedtak obligatorisk undervisning.
2. PBL-veilederne har ansvar for den elektroniske oppføring av fremmøtet. Ved annen
obligatorisk undervisning skal den ansvarlige (allmennpraktiker, kommunelege, lærer ved
uketjenesten, DMF´s kontaktperson ved lokalsykehus) registrere antall dager studenten har
møtt.
Fravær regnes for hvert semester når det gjelder PBL-møter, uketjeneste og
allmennpraksis. Ved annen utplassering regnes fravær som del av hele
utplasseringsperioden.
For all obligatorisk undervisning unntatt allmennpraksis kan studenten ha 15 % fravær.
Ytterligere 10 % fravær kan aksepteres, men må ha akseptabel grunn og eventuelt være
dokumentert. Akseptable grunner er legeattestert sykdom hos student eller barn under 12
år, spesielle sosiale situasjoner og tillitsverv innefor NTNU, DMF eller
studentorganisasjoner. Den ansvarlige for registreringen (pkt. 2) avgjør om det
dokumenterte fraværet faller inn under disse retningslinjene. Hvis den ansvarlige er i tvil
eller studenten er uenig i avgjørelsen, er studieseksjonen rådgivende instans/ankeinstans.
Hvis summen av dokumentert og udokumentert fravær nærmer seg 25 % orienterer den
ansvarlige snarest studieadministrasjonen som skriftlig advarer studenten om at ytterligere
fravær kan medføre tap av eksamensrett. Semesterkoordinator og den ansvarlige skal
orienteres om at advarsel er gitt.
Dersom fraværet overstiger 25 % og det foreligger særlige grunner kan prodekanus etter
søknad gi dispensasjon fra de ordinære kravene til fremmøte.
3. For allmennpraksis aksepteres to fraværsdager hver termin udokumentert, hvoretter det
sendes skriftlig advarsel om at eksamensretten kan trekkes tilbake ved ytterligere fravær.
Ved ytterligere fravær må dette vurderes individuelt tilsvarende pkt. 4.
4. Ved ytterligere fravær etter advarsel skal den ansvarlige (pkt. 2) orientere
studieadministrasjonen som innhenter begrunnelse fra studenten.
5. Ved for mye fravær uten akseptabel grunn taper studenten retten til å gå opp til eksamen
sammen med sitt kull og må rykke ned i henhold til gjeldende retningslinjer for kullbytte.

Obligatorisk uketjeneste
Deler av den organiserte og timplanfestede uketjeneste i stadium II har fra studieåret
2007/08 vært obligatorisk for medisinstudentene. Annen uketjeneste som tilbys, er
frivillig.

