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Referanse IVNO

Følgende var innholdet i kapittelet

«A. Undervisning høsten 2020; føringer og smittevern» på
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/For+undervisere+ved+medisinstudiet+-+MH
inntil 5. desember
1. Ledere av undervisningsenhetene, emneansvarlige m.fl. fikk denne melding på epost fredag 7.
november: "«Følgende tiltak gjøres fra neste uke: All plenum blir digital, All PBL blir digital, All
øvrig undervisning avholdes som planlagt. Begrunnelsen er smitteforebyggende. Vi holder oss til de føringer NTNU sentralt og
MH-fakultetet har gitt oss i dag. Emnet v/studiekonsulent og emneansvarlig informerer sine studenter. UE-leder informerer sin enhet, og spørsmål
tas opp med de som har emneansvaret»

Rettelse mandag 9.11.: PBL i 3. og 4. studieår opprettholdes som

fysisk
2. Retningslinjer til medisinstudentene ved symtomer på/kontakter med mulig Covid-19
smitte. Se diagram (revidert versjon av 19.oktober)
3. NTNU oppfordrer undervisere å vise denne pptx-siden som startbilde eller pausebilde i uke 35 og
uke 36 (publisert 22. august)
4. Til undervisere på medisinstudiet - rutiner knyttet til smittevern og undervisning (publisert 15.
august)
5. Smittevern - forelesers ansvar (NTNU august 2020). Dette er nå den digitale løsningen
for registrering av oppmøte (publisert 28. august)
6. Gjennomføring av undervisning ved medisinstudiet høsten 2020, revidert versjon 20. juni 2020.
Timeplanene (TP) viser hva som faktisk blir digital undervisning, og hva som gjennomføres fysisk,
for de ulike emnene.
7. Retningslinjer for smittevern ved timeplanfestet ferdighetstrening og simuleringsøvelser i MHarealer (Revidert - gjelder fra 24. august)
8. Retningslinje for praksisstudier og klinisk undervisning ved St. Olavs hospital laget av en gruppe
med representanter fra fakultetet og sykehuset - og har et sammendrag på først side. Det
foreligger også en oppsummering fra en presentasjon. (juni 2020)
9. Veileder for praksisstudier. Anbefaling utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt
samarbeidsutvalg for utdanning (Helse Midt Norge og universitet/høgskole i regionen). I
medisinstudiet gjelder dette praksis i 5. studieår (4. juni 2020)
10. Føringer ved MH for undervisning, praksis og timeplanlegging (15. juni 2020)
11. Studentkapasitet i auditorier, grupperom og andre undervisningsrom a
12. Om smittevern ved NTNU
13. Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd. Denne informasjonssiden ved NTNU er også lenket
øverst på Innsida.
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