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1. Innledning 

I strategisk plan for DMMH som gjelder fra 2008-2012 står det blant annet at DMMH skal 

forsvare det hele mennesket, verne om skaperverket og være med å fremme en miljøvennlig 

og bærekraftig utvikling og at DMMH skal være et arbeidsmiljø preget av mangfold og 

kristne grunnverdier både for studenter og ansatte. 

 

DMMH er underlagt Universitets- og høgskoleloven. I lovens § 4-3 Læringsmiljø, står det 

blant annet at institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en 

del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6. Med strategisk plan og 

loven som utgangspunkt har denne handlingsplanen blitt utformet. Planen er ment som et 

verktøy for å konkretisere tiltak for funksjonshemmede studenter med særskilte behov. 

Ifølge loven skal institusjonen, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til 

rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de 

faglige krav som stilles ved det enkelte studium.  

 

2. Begrepsavklaring 

I regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede fra 1990, brukes denne definisjonen om 

funksjonshemmede; Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og 

miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlig av selvstendighet og sosial tilværelse. 

Eksempler er synshemminger, hørselshemminger, bevegelseshemminger og skjulte 

funksjonshemminger som dysleksi, epilepsi, astma, allergi, diabetes og psykiske lidelser.  

 

3. Kontaktpersoner ved DMMH 

Dersom du har en funksjonshemming og ønsker særskilt tilrettelegging av din studiesituasjon,  

kan du ta kontakt med studieveileder slik at hun/han kan være behjelpelig med å legge til rette 

for at din studiehverdag skal bli så god som mulig. 

 

4. Informasjonsplikt 

For at DMMH skal kunne tilrettelegge for funksjonshemmede studenter, må den enkelte 

student som ikke er tatt opp på særskilte vilkår, informere skriftlig om spesielle behov ved 

studiestart. En slik orientering kan sendes til 

 

Studieveileder 

Dronning Mauds Minne Høgskolen 

Thoning Owesensgt 18  

7044 Trondheim. 

 

 



5. Konkrete tiltak. 

 

Studie og undervisning 

I undervisning og veiledning skal de ansatte sette seg inn i mulige hjelpemidler og særtiltak 

som kan lette studiehverdagen for funksjonshemmede studenter. Ansvaret for dette har 

studieveileder i samarbeid med studieleder.  

 

It`s learning benyttes for å sikre at studiemateriell foreligger i elektronisk form.  

 

Pensumliste i det enkelte emne skal være klar i god til før semesterstart, og skal være 

tilgengelig på nettet. 

 

Fysisk tilgjengelighet 

Sikkerhets- og arbeidsmiljø-rutiner skal utformes slik at studenter med funksjonshemning skal 

beskyttes på lik linje med de øvrige studentene. Ansvaret for dette er bygningsansvarlig i 

samarbeid med HMS. 

 

Evakueringsrutiner for funksjonshemmede studenter skal inkluderes i ordinære rutiner for 

brannsikkerhet. Ansvarlig for dette er brannvernleder. 

 

Evakuering ved eksamen. Eksamensansvarlig innarbeider dette i instruks for eksamensvakter. 

Eksamensvakter blir informert om dette og en eksamensvakt blir pålagt ansvaret for dette 

under eksamen hvor dette er et behov. 

 

Egen parkeringsplass ved spesielle behov. Studenter med behov for egen parkeringsplass kan 

søke om dette til bygningsforvalter. Legeerklæring legges ved søknaden. 

 

Praksis 
Obligatorisk praksis skal så langt det er mulig, tilrettelegges på best mulig måte for studenten. 

Ansvarlig for dette er leder for praksis. Tilrettelagt praksis må avklares i god til før praksis 

starter, minimum fem uker. Skriftlig søknad med legeerklæring sendes leder for praksis innen 

fristen. 

 

Eksamen 

Eksamensforskriftens § 7 sier at det skal tilrettelegges for alternative vurderingsformer, og for 

særordninger ved eksamen ved behov. Særskilte vilkår skal kompensere for 

funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller for spesielle situasjoner som har oppstått i løpet av 

studietida. Studentene må selv søke om dette i god tid før eksamen. Fristene er 1. mars for 

eksamen på våren, 1. juli for eksamen i august og 1. november for eksamen i januar. Ved 

uforutsette situasjoner kan høgskolen se bort fra søknadsfristen. 

 

Behov for eksamen under særskilte vilkår må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig 

instans. Behov for særskilte vilkår vurderes bare i de tilfellene det arrangeres en individuell 

eksamen under tilsyn. Med særskilte vilkår menes tilrettelegging i form av utvidet 

eksamenstid, spesielle hjelpemidler (f.eks. PC, video), muntlig høring, spesiell fysisk 

tilrettelegging. Prøve under særskilte vilkår skal i så stor grad som mulig gi likeverdige 

betingelser og krav som ved ordinære vilkår, men må ikke føre til en reduksjon av de faglige 

krav som ellers stilles. Ansvarlig for dette er eksamensansvarlig. 

 

 



Kontaktpersoner ved Høgskolen 

 

Eksamensansvarlig Anne Kristin Isaksen Brurok; akb@dmmh.no, 73 80 52 68 

 

Bygningsforvalter/ HMS-ansvarlig Geir Inge Lien, gil@dmmh.no, 73 80 52 98 

 

Praksisansvarlig/ Studieveileder Brit Skrove, brs@dmmh.no; 73 80 52 56 

 

Opptaksleder/ Studieveileder Lene Bye Lorentzen, lbl@dmmh.no, 73 80 52 55 

 

 

Eksterne kontakter/hjelpere 

 

Studentsamskipnaden i Trondheim er studentenes lovfestede velferdsorganisasjon. SiT Bolig 

har mange leiligheter og hybelleiligheter tilpasset studenter med funksjonshemming. 

Studenter med dokumentert behov vil bli prioritert for disse boligene. Studentsamskipnaden i 

Trondheim tilbyr tjenester innenfor blant annet; psykisk helse, legesenter, helsestasjon, bolig 

tlf. 73 59 32 50, www.sit.no 

 

NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag, 73 84 86 00  

 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, www.nbl.no, 22 06 88 10 

 

Trondheim kommune, logopedisk senter 72 54 44 50 
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