
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere/medlemmer av 
studentorganisasjoner ved DMMH, 9. november 2021 
 
Status koronasituasjonen, tiltak og tilstedeværelse. 
Situasjonen per 9.11. er uendret mht. tiltak og anbefalinger nasjonalt og lokalt. Det vil si at DMMH 
heller ikke har tiltak utover de grunnleggende tiltakene, som handler om å være hjemme ved 
sykdom, sørge for god hånd- og hostehygiene. 

Tilstedeværelseskravet ved DMMH opprettholdes på minimum 60 %. Når det gjelder praksis er det 
åpent for inntil 20 % fravær som en forlengelse av koronatiltak. Dette styres nasjonalt ved at det er 
gitt unntak fra forskriften. Dette unntaket gjelder ut 2021. Det er per i dag ikke gitt signaler om dette 
vil forlenges til å gjelde vår 2022 eller ikke. Vi må være forberedt på at en beslutning om en eventuell 
forlengelse kan komme godt ut/sent i desember, da regjerningen nok vil se an utviklingen. 

Utklipp fra DMMHs infosiden om koronatiltak praksis: 

I forbindelse med praksis høsten 2021 kan studenter få godkjent inntil 20% fravær fra praksis. 
Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå 
godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for 
praksis 

https://dmmh.no/hva-skjer/korona-rad-og-retningslinjer 

 

Hvor skal jeg henvende meg ved alvorlige hendelser/ulykker (beredskap/kriseteam)? 
DMMH har en egen beredskapsgruppe for koronapandemien og denne nås ved å sende e-post til  
beredskap@dmmh.no. Info står på siden som det er lenket til over. 
 
For andre alvorlige hendelser/ulykker så har DMMH et annet beredskapsteam som settes ned når 
hendelen inntreffer. 
https://dmmh.no/media/dokumenter/regler-og-forskrifter/beredskapsplan-2019-janur.pdf 
 
Utklipp fra beredskapsplanen om beredskapsgruppa og kriseteam: 
Beredskapsgruppen ved DMMH består av: Rektor (leder), Prorektorer, Administrasjonssjef, studiesjef, 
SiTs kriseteam, Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet og Bedriftshelsetjenesten. Beredskapsgruppen 
skal varsles og tre i aksjon ved ulykker, kriser og dødsfall blant studenter og ansatte. Teamet skal 
vurdere og iverksette nødvendige tiltak mht. videre varsling (internt og eksternt), støtte/omsorg, 
debrifing osv. samt ivareta hensynet til studenter, ansatte og pårørende, offentlig forvaltning, media 
osv. Beredskapsgruppen kan opprette et eget kriseteam for den enkelte situasjon, og gi fullmakt til 
ivaretakelse av de oppgaver som er nevnt ovenfor. Kriseteamets leder rapporterer til rektor. Leder av 
kriseteamet fastsettes av beredskapsgruppen. 
 
Det kom spørsmål om DMMH oppretter kriseteam eller har et apparat for å støtte studenter som 
f.eks. opplever død i nær familie. Det har vi ikke mulighet til (hverken for studenter eller ansatte) da 
området vi dekker gjelder hendelser/situasjoner knyttet til campus og/eller aktiviteter i regi av 
DMMH. Gå gjerne inn i planen for mer info. Det ble minnet om at DMMH har et samarbeid med 
helsesøster, studentprest og humanetiker som kan kontaktes og som sitter på campus Trondheim en 
gang per uke. Studentprestene er Martin Braut Tjelle og Lena Rebekka Risnes og studenthumanist er 

https://dmmh.no/hva-skjer/korona-rad-og-retningslinjer
mailto:beredskap@dmmh.no
https://dmmh.no/media/dokumenter/regler-og-forskrifter/beredskapsplan-2019-janur.pdf


Emma Skjølberg. SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) – som også studentene i Kristiansund kan 
benytte, har også psykologer som studentene kan kontakte.  

Det er flott at dette ble fremmet som sak av flere grunner, også fordi vi da så at det ikke var så lett 
som vi trodde å finne frem til informasjon om beredskap på nett – en må søke på «beredskapsplan» 
for å finne den under regler- og forskrifter. Rektor vil be infoavdelingen om å legge inn flere søkeord, 
som ulykke, beredskap, m.fl. for å forenkle dette. 

Oppgaver og arbeidsomfang i praksis 
Noen studenter har gitt tilbakemelding om at det oppleves krevende å være ute i praksis på grunn av 
mange oppgaver som skal gjennomføres. Dette er forståelig. Samtidig er det viktig å huske at praksis 
også er en del av studiet hvor teori skal knyttes sammen med praksis gjennom oppgaver som f.eks. 
observasjon, interaksjon og refleksjon. Det er altså mer enn arbeidspraksis. 

DMMH har imidlertid gjort en del endringer gjennom årene og mengden oppgaver er redusert. Og 
tildels endret. Det er også gjort endringer når vi nå er i ferd med å innføre det vi kaller «nye-BLU» og 
endringer i 1. studieår ble innført i fjor og endringene for 2. studieår innføres i år mens endringer i 
siste studieår (BLU) innføres neste år. 

Selvstudium/studiedager 
Dette spørsmålet/saken gjaldt heltid bachelor.  Hvert program og klassetrinn har forskjellige 
timeplaner. De fleste har i løpet av en uke dager med noe undervisning og noen timer til selvstudium. 
Noen vil også ha hele dager som skal benyttes til selvstudium. Tidsbruk på et heltidsstudium skal 
være mellom 37,5-40 timer (nasjonalt) og dette rommer både organisert undervisning og 
selvstudium.  

Tiltak for læringsmiljø/sosiale møteplasser studenter 
DMMH har kjøpt lisenser slik at studenten kan arrangere filmkvelder på campus. Foreløpig 
planlegges det med ca hver 14 dag.  

Minner om støtte fra biblioteket, Markus 
Markus Husby Waltin (mhw@dmmh.no) er tilsatt for å utvikle skrivestøttetilbudet og er behjelpelig 
med spørsmål angående EndNote, akademisk skriving, oppgaveskriving eller barne- og 
ungdomslitteratur. Info ligger på facebook og Glassgården. 

 
Ref. Else Berit (rektor) 
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