Praksisstudier og klinisk
undervisning for studenter
høsten 2020
Praksisstudier: De fleste utdanninger innen medisin og helsefag har
obligatoriske praksisstudier.
Klinisk undervisning gjelder medisinstudenter i 3.-4. studieår.
11. Juni 2020

Konklusjon
• Med dagens smittebilde gjennomføres praksisstudier omtrent som
normalt
• Gjelder også medisinstudentene

• Tilpasning av praksisstudier og klinisk undervisning for
medisinerstudenter styres primært av St Olavs hospital sine regler for
ansatte
• Både praksisstudier og klinisk undervisning varierer betydelig mellom
klinikker og avdelinger
• Tilpasninger i hver enkelt klinikk/avdeling

Praksisstudier og kliniske studier
• Når studentene er i praksis ved sykehuset, er de å anse som helsepersonell,
og omfattes av de fleste bestemmelsene som gjelder ansatte
• Tiltakene for å begrense smitte og sikre smittesporing ved sykehuset
omfatter også studentene i praksis
•
•
•
•
•
•

Screeningsskjema, E-læringskurs og annen opplæring
Adgangskontroll
Regler vedr møter
Kun en arbeidsgiver, ikke karenstid ved skifte av arbeidssted
Begrensning i at personell er til stede i flere klinikker/avdelinger
Studenter i praksis kan ikke arbeide i andre klinikker enn der de har praksis
• Unntak kan gis av klinikksjef

Konklusjon: Alle studenter
• Alle
• Opplyse praksisstedet om eventuelt arbeid ved andre klinikker.
• Kryssing mellom klinikker kan kun godkjennes av klinikksjefer

• Planlagt og avtalt.
• Seksjonsleder/veileder skal ha navn, mailadresse og telefonnummer til studentene, og
tidspunkt for opphold i avdelingen skal være dokumentert, f.eks gjennom avtalt turnus
eller logg.

• Antall pasientkontakter bør begrenses, og både pasienter, veiledere og
studenter skal kunne spores ved mistanke om smitte
• Dersom 5 eller flere studenter har behov for å møtes som gruppe i klinikken,
bør dette defineres som en fast gruppe gjennom praksisperioden eller
semesteret (kohort). Studenter kan ikke tilhøre flere faste grupper/kohorter

Klinisk undervisning for medisinstudenter 3.
og 4. studieår
• Screeningsskjema fylles ut før første oppmøte i en enhet

• Underviser har ansvar for at alle studenter dokumenterer at screeningskjema er ført

•
•
•
•
•
•
•
•

Studentene møtes kun i sin gruppe på 8 studenter gjennom semesteret
Maksimalt 1 gruppe pr avdeling pr uke.
En pasient bør maksimalt ha besøk av 2 grupper i løpet av innleggelsen.
En pasient undersøkes av færrest mulig studenter
For bruk av smittevernutstyr gjelder St. Olav hospital sine rutiner
Deler av uketjenesten kan gjøres digital
Loggføring av kontakter
St Olav hospitals retningslinjer for pasientrettet lønnet arbeid gjelder også
medisinerstudenter:

• «Pleiepersonell skal som hovedregel arbeide kun innenfor en klinikk. Unntak fra dette gjøres på
faglig grunnlag og godkjennes av klinikksjef.»

