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Ivar Skjåk Nordrum, Ann Oddrun Medby

Fra:

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Status for undervisning, praksis og timeplanlegging høsten 2020
Vi er inne i en utfordrende tid med hensyn til undervisningsplanleggingen for høsten 2020. Det er
mange hensyn som skal tas og vurderinger som må gjøres, og tiden frem til studiestart virker knapp.
Fremdeles er mye uavklart vedrørende studiestart høsten 2020. Vi ønsker med dette notatet å gi en
status på hva vet vi, hvilke føringer vi har og hvilke avklaringer vi venter per dags dato.
Smittevernregler og kapasitet
Ved gjennomføring av all undervisning og opphold på campus skal gjeldende smittevernregler til
enhver tid følges. Oppdaterte smittevernregler ved NTNU finner man her:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Smittevern
Ved campus Øya skal det utvises ekstra aktsomhet i forhold til hvor man oppholder seg og man må
være påpasselig med at man er rundt personer med samfunnskritiske oppgaver, pasienter og
pårørende.
Retningslinjene fra Kunnskapsdepartementet fra 12. mai gir ingen øvre grense på antall personer
som kan være samlet til undervisning, men at det er den generelle regelen om minst én meters
avstand som gjelder. Kunnskapsdepartementet har formidlet til sektoren at dette er en regel vi må
leve med lenge. Dette innebærer at kapasiteten reduseres i alle undervisningsrom. Grovt anslått betyr
det en halvering av antall plasser i undervisningsrommene. Dette gjelder også i auditoriene, noe som
er en endring fra de første signalene om bruk av terrasserte undervisningsrom.
Det er gjennomført et arbeid om bruk av areal og undervisningsrom ved campus Øya og campus
Tunga, ledet av Espen Henriksen. Arbeidet er blitt gjort i samarbeid med St. Olavs Hospital,
Trondheim kommune og Eiendomsavdelingen ved NTNU. Arkitekter har gjennomført befaring på
campus og gjort beregninger av ny kapasitet. Redusert kapasitet gjør at det dessverre ikke er mulig
med fellesundervisning for de største studentkullene. En oversikt over hvilken kapasitet de ulike
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undervisningsrommene på campus Øya og campus Tunga vil ha høsten 2020 er vedlagt (vedlegg 1
og 2).
Prinsipper for prioritering av timeplanfestede aktiviteter på campus
I likhet med NTNU for øvrig vil førsteårsstudenter på bachelornivå og medisinstudiet prioriteres
høyt. I tillegg prioriteres også førsteårsstudenter på toårige masterprogram og videreutdanninger,
men ikke i samme grad som grunnstudiene. Nok en høy prioritering er undervisning som må foregå
på campus (ferdighetstrening, simulering og lignende), der digital undervisning ikke vil fungere.
Utgangspunktet for timeplanleggingen for høsten er at man forsøker å holde på det meste av det som
ble fordelt av rom da planen ble lagt i april, og at hvert studieprogram må prioritere og tilrettelegge
innenfor de rommene de har fått tildelt. Dette vil imidlertid ikke være mulig for alle studieprogram
så vi gjør oppmerksom på at en viss omdisponering vil måtte skje.
Flere ønsker fysisk undervisning på campus samtidig som det skal streames. Det forutsetter at man
har tilstrekkelig med rom som støtter nettopp streaming. Noen rom vil oppgraderes med slikt utstyr i
løpet av sommeren, men det vil likevel ikke dekke alle behov som er meldt inn. Slike løsninger
krever også tett samarbeid med andre støttetjenester som Multimediesenteret og Læringssenteret,
fordi høstens timeplan er avhengig av teknisk utstyr og pedagogisk støtte. Dersom man velger å gå
for en slik løsning er det viktig at man har sjekket at man har tilgjengelig et av de rommene som er
tilrettelagt for streaming og at foreleser er komfortabel med den tekniske bruken.
Det vil bli prioritert at alle grunnstudier skal få en halv til en hel dag for å samle alle sine nye
studenter til plenumsundervisning i løpet av de første to ukene av høstsemesteret. Det vil også bli
forsøkt tilrettelagt slik at grunnstudiene kan samle alle sine studenter på campus jevnlig utover
høsten da. Dette med unntak av sykepleie hvor man med dagens smittevernregler ikke har stort nok
auditorium til at alle studentene kan samles.
Det er, som alltid, i de første ukene av høstsemesteret det vil være mest prekært med tilgjengelige
rom på campus, og utover høsten vil det sannsynligvis være mulig at alle studieprogrammer får
mulighet til å samle sine studenter til ordinær undervisning.
Videre prosess for planlegging av ny timeplan
IHA og IHG følger NTNU sentralt sin prosess for timeplanlegging ved campus Ålesund og campus
Gjøvik.
Studieprogrammene ved INB med tilhold på campus Tunga legger ny timeplan i samarbeid med SU
etter egen prosess der.
For campus Øya har alle institutter levert en oversikt over hvordan de ser for seg å løse
timeplanleggingen for sine studieprogrammer. MHs timeplankoordinator Cicilie Nordvik vil ta
kontakt med aktuelle institutter i nærmeste framtid for å avtale videre arbeid og hva som vil la seg
gjøre og ikke.
Veiledere
En arbeidsgruppe ledet av helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad har sett på undervisning tilknyttet
klinisk undervisning og praksis i St. Olavs hospital. MH har deltatt med tre representanter og i
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tillegg har en representant fra NV/bioingeniør deltatt i arbeidsgruppen. I studieåret 2020/2021 vil
både sykehusdrift og studieavvikling bli påvirket av covid-19-pandemien, men det er usikkert
hvordan smittesituasjonen vil være. Det er samtidig behov for å utdanne helsearbeidere i alle
profesjoner. Gruppen har utredet hvordan praksisstudier og klinisk undervisning med pasientkontakt
og adgang for studenter inn i sykehuset kan utføres med minst mulig risiko for å øke faren for
spredning av smitte. Gruppens rapport er vedlagt (vedlegg 3).
Det har også vært nedsatt en arbeidsgruppe for å se på hvordan bruk av ferdighetstrening og
simulering kan gjennomføres i undervisningen høsten 2020. Gruppen ble ledet av Ulrika Eriksson,
leder ved Enhet for helsefaglig simulering ved ISM. Ferdighetstrening og simulering kan vanskelig
gjennomføres uten at gjeldende smittevernregler brytes. Arbeidsgruppas oppgave var å få utarbeidet
overordnede føringer og retningslinjer slik at ferdighetstreninger og simuleringer likevel kan
gjennomføres med lavest mulig smitterisiko. Gruppens rapport er vedlagt (vedlegg 4). Tilsvarende
retningslinjer er også utarbeidet for undervisning i Gjøvik og Ålesund. Disse retningslinjene er også
vedlagt (vedlegg 5 og 6).
Det er utarbeidet en Veileder for praksisstudier for mobilisering av studenter til arbeid under
koronapandemien av Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning Helse Midt-Norge. I Helse MidtNorge har representanter fra helseforetakene, NTNU, Høgskolen i Molde, og en studentrepresentant
deltatt. I Helse Nord har Nord Universitet, UiT-Norges arktiske utdanningsinstitusjon og KS NordNorge bidratt i arbeidet. Denne veilederen er vedlagt (vedlegg 7).
Utdanninger regulert av rammeplan
Kunnskapsdepartementet har informert om at gyldigheten av "Midlertidig forskrift om
gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19"
vil bli forlenget fram til 31.12.2020 (opprinnelig gyldighetsdato 01.09.2020).
Immatrikulering og oppstart
Det er immatrikulering 10. august for alle nye studenter ved NTNU. Det vil bli en felles digital
seremoni før hvert enkelt studieprogram følger opp med opplegg for sine studenter i etterkant. Hvert
studieprogram kan selv bestemme om studentene skal se den felles immatrikuleringsseremonien
hver for seg eller om man legger opp til felles visning for alle i et auditorium hvis man har stort nok
rom tilgjengelig for dette. Informasjon om studiestart ved NTNU er oversendt instituttene i
ephortesak 2020/14622 og informasjon til studentene ligger her:
https://www.ntnu.no/student/studiestart
Det sentrale budskapet er det samme som ved inngangen til vanlig studiestart; at vi ser frem til å
ønske nye studenter velkommen til NTNU. Linjeforeningene og fadderutvalgene gjør en veldig
viktig jobb i å ta imot nye studenter og i år er det ekstra viktig med god og tett dialog med
linjeforeningene, både for å sikre god koordinering i mottaksaktivitetene og som en støtte for
studentene som skal planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter. NTNU vil utarbeide en mal for
risikoanalyse for arrangementer og vil stille antibac til rådighet til arrangementer på campus.
For alle studieprogram ved MH registreres det at studenten har møtt eller ikke til studiestart. Til
vanlig er dette kun gjennomført ved at studenten møter fysisk eller har fått innvilget å slippe
oppmøte av studieprogrammet. For en del studieprogram vil det ikke være mulig å gjennomføre
fysisk oppmøte ved studiestart. Dette er en problemstilling for mange studieprogram ved NTNU.
Avdeling for studieadministrasjon og avdeling for utdanningskvalitet jobber sentralt med en felles
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løsning som også vil ivareta de juridiske sidene ved dette. Det er foreløpig ikke kommet avklaring på
når dette vil foreligge.
Oppmøteregistrering ved fysisk undervisning
Oppmøteregistering til ordinær fysisk undervisning (for eksempel forelesninger) har NTNU besluttet
at ikke skal være et krav, med begrunnelse i smittesporing. Foreløpige signaler er at det ikke kommer
til å bli nødvendig, siden det svært sjelden er andre enn de opptatte studentene som deltar på
forelesningene. Om det skulle bli nødvendig med smittesporing vil man ta utgangspunkt i de
studenter som er oppmeldt til emnet. I undervisning med ferdighetstrening, simulering, klinisk
undervisning og praksis skal det gjennomføres oppmøteregistrering for å kunne sikre smittesporing
om nødvendig.
Undervisning i laboratorium
Regler og retningslinjer for bruk av laboratorium til undervisning avklares med instituttenes HMSkoordinator og emneansvarlig.
Studentenes lesesaler, kontorplasser, printere, tekjøkken og felles rom
I areal som instituttene eier er de ansvarlig for at det til enhver tid er antibac tilgjengelig og har
oppslag om hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av felleskjøkken og areal.
Utvekslingsstudenter høsten 2020 og våren 2021
All studentutveksling (innreisende og utreisende) ved NTNU er nå av avlyst for høsten 2020.
All praksisutveksling ved MH for våren 2021 er også foreslått avlyst. Dette ble gjort på siste
instituttledermøte, og dekanvedtak om avlysningen vil fattes innen et par uker.
NTNU skriver på sine sider at «Når det gjelder utveksling våren 2021, så vil NTNU ta en avgjørelse
i løpet av høsten 2020. Inntil videre bør studenter ikke inngå økonomiske forpliktelser i forbindelse
med utveksling» https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Korona+-+Utveksling
Internasjonale masterstudenter – oppstart høsten 2020
NTNU har gjennomført opptak av internasjonale studenter utenfor EU til fakultetets internasjonale
masterprogrammer. Oversikten over ja-svar er sendt til instituttene, og viser at studentene kommer
fra/bor i land på flere kontinent.
Tilbudsbrev til studenter innenfor EU-området sendes ca. 10. juni.
Studenter som har takket ja til studieplass på internasjonale masterprogram ved NTNU har alle fått
en epost med informasjon om at høstsemesteret blir digitalt, og at de må planlegge ankomst til
Trondheim i januar 2021. Dette skyldes i all hovedsak innreisebestemmelser og muligheter for å
søke om visum.
Det vil gjennomføres digital orientation week for de internasjonale studentene 11. august.
https://www.ntnu.edu/lifeandhousing/trondheim/new-student
Digitalt førstesemester for internasjonale masterstudenter er nytt for alle, og innebærer ulike
problemstillinger. Vil et digitalt førstesemester bidra til at flere studenter ikke møter/slutter i løpet av
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høsten, hvordan legge til rette for et digitalt mottak og relasjonsbygging og hvordan løse eventuell
tidssoneproblematikk?
Internasjonal seksjon har foreslått å at de kan ta en rolle for å sikre erfaringsdeling mellom
fakultetene og vil ha arenaer for diskusjon, deling av ideer og så videre for mottak av internasjonale
studenter. Det er positivt, og kan bidra til å lette arbeidet med oppstarten av høstsemesteret for
denne gruppen.
For internasjonale masterstudenter i inneværende studieår er det nå ved NTNU vedtatt en økonomisk
støtteordning som stipend med utbetaling på inntil 10 000 NOK og med egen søknad for studentene:
https://www.ntnu.edu/corona/financial-support

Med hilsen
Toril Forbord
Prodekan

Jon Magnussen
Prodekan
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Vedlegg 4: Retningslinjer for smittevern i forbindelse med ferdighetstrening og simuleringsøvelser
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