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[modul1-8] Informasjon om hva som forventes av studentene
Medisinsk studentutvalg <uiomsu@gmail.com>
ti 17.03.2020 22:22
Til:Alle

Medisinstudenter <modul1-8@medisin.uio.no>;

Hei, studenter!
MSU og MFU er daglig i møter med fakultetet om situasjonen og hvordan fakultetet best kan lede studentene gjennom denne krisen. Vi
har et par poeng som er blitt diskutert i disse møtene, som vi ønsker å formidle.
1. Eksamener vil gå som planlagt dette semesteret.
Dette med noen forbehold;
b. Fakultetet har som må å avvikle eksamen i alle moduler til planlagt tid. Eksamensform og eksamenstidspunkt kan
imidlertid bli endret
c.
Det avhenger også av at situasjonen ikke utvikler seg.
Informasjon om hvordan eksamen vil foregå vil bli formidlet så snart fakultetet og modulledelsene har noe håndfast å
formidle. For å få til alternative eksamensformer kreves det at vedtak fattes, og gamle regler endres. Slikt tar litt tid.
Innspillene om å innføre bestått/ikke bestått istedenfor karakterer på vårens eksamener har fakultetet tatt til seg i høyeste
grad, og vurderinger blir gjort i disse dager. Svar vil foreligge konkret så snart det er et svar å formidle.
2. Digital undervisning vil øke i omfang i løpet av de neste ukene.
Noen kull har allerede kommet i gang med digital undervisning. Digitale forelesninger vil bli tatt opp og være tilgjengelige i
etterkant. Det er et mål om at digital undervisning der studenter er aktive i diskusjon, også skal tas opp og være tilgjengelig i
etterkant, men det er per 17.03 ikke funnet tekniske løsninger for dette som etterfølger GDPR. Disse tekniske løsningene jobbes
det med, og forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før digital gruppeundervisning også vil legges ut i etterkant i den grad det er
hensiktsmessig for andre å se undervisningsopplegget.
3. Kunnskapsdepartementet har anbefalt at studieprogresjon er en prioritet.
Mange ønsker å hjelpe til i helsesektoren, og det kan føles rart at det da kommuniseres at det er en prioritet at vi skal studere for å
stå på vårens eksamener. Per i dag er det i samfunnets interesse at vi som medisinstudenter fortsetter i studiene og at det ikke blir
forsinkelser - det vil for eksempel være økonomiske konsekvenser hvis forsinkelsene blir betydelige. Det er også av stor interesse
for helsesektoren at de som er på 12. semester og i dag jobber med lisens, snarest mulig uteksamineres som ferdige leger.
4. Betydningen av at vi regnes som helsepersonell.
Fakultetet har sagt at vi i denne krisesituasjonen regnes som helsepersonell. I dette ligger det at vi skal følge
retningslinjer (karanteneregler, reiseregler etc.) som for annet helsepersonell. Statusen som helsepersonell gjelder kun for hvilke
retningslinjer vi skal følge, og er ikke et uttrykk om en forventning om hvor mye vi skal jobbe som helsepersonell. Fakultetet ønsker
å gi honnør til de studentene som finner tid til å jobbe ekstra i helsevesenet, men ønsker ikke at det skal oppleves som en
forventning. Fakultetets samfunnsoppdrag er å utdanne helsepersonell og få de gjennom utdanningsløpet og eksamen. Derfor vil
fakultetet kun sende ut forventninger til studentene om at de jobber med selvstudium. Å bidra i helsevesenet som arbeidskraft er
noe hver enkelt student må vurdere om er riktig ut ifra hver enkelt sin situasjon. Å bidra er viktig og bra, men et valg som er opp til
hver enkelt å fatte.
5. Samfunnet har annet helsepersonell som kan bidra som ekstra kapasitet.
Basert på medieoppslagene og antall kontaktannonser som er rettet til medisinstudenter, er det lett å tenke at medisinstudenter er
de eneste som kan trå til og avlaste helsevesenet. Leger som normalt bruker sin tid på forskning og har vaktfritak vil fristilles fra
forskning og kalles tilbake til klinikken. Flertallet av stillinger i helsevesenet kan besettes av andre typer helsepersonell enn
medisinstudenter. Derfor ligger ikke ansvaret alene på medisinstudenters skuldre å bidra som ekstra arbeidskraft. Om man som
medisinstudent klarer å ta én vakt mer enn man normalt ville tatt, er det mye bedre enn ingenting. Hvis man velger å ta på seg
mange flere vakter enn normalt, er det et individuelt valg, men ikke en forventning fra fakultetet. Alle står fritt til å bidra i den grad
man ønsker, og alle som velger å bidra gjør en fantastisk jobb som samfunnet setter stor pris på.
6. Skulle situasjonen utvikle seg...
Utvikler situasjonen seg, så vil man måtte ta stilling til den situasjonen som oppstår da. Hvis flere blir syke og mangelen på
helsepersonell større, vil det sannsynligvis komme nye retningslinjer fra myndighetene om hva vi som medisinstudenter bør
prioritere med tanke på studieprogresjon og arbeidskraft i helsevesenet. Per i dag er studieprogresjon en prioritet.
Hva prioriteringen er om noen uker er uvisst, men vi får leve etter de retningslinjene som gjelder i dag. Slik uvisshet er ubehagelig,
men man kan ikke annet enn å gjøre det beste ut av det.
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Ta kontakt om det skulle være spørsmål. Vi håper dette var oppklarende.
Heia alle som jobber på, som gjør ting de aldri har gjort før, og som takler en hverdag ulik noen vi noensinne har levd før!
Beste hilsener,
Agnes og Oline
Utviklet i samarbeid med studiedekan Elin Rosvold.
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