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Høring – forslag til endringer i gjeldende forskrift om tildeling av 
utdanningsstøtte for 2009-2010 på grunn av mulig beordring av studenter til 
tjeneste i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A 

 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 06.11.09 om endring i overnevnte forskrift.  

 
Endringene i forskriften er helt nødvendige for studenter ved profesjonsstudiene ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet hvis det skulle oppstå en situasjon med beordring eller 
frivillig arbeid i forbindelse med utbrudd av influensa A. Disse studentgruppene har krav til 
studieprogresjonen i tråd med fastsatte studieplaner, og vil kunne bli økonomiske 
skadelidende i en situasjon med forsinkelse i studiene. Skillet mellom beordring og frivillighet 
ved et ev utbrudd av influensa A må bli tydelig kommunisert, da det i hht forskriften vil være 
noe forskjell i vilkår for økonomiske betingelser (frivillighet knyttet til en ev studiepermisjon på 
maksimalt 6 uker). Fakultetet vil måtte få en sentral rolle i å kommunisere dette til 
studentene. Det er samtidig fakultetet som vil ha detaljkunnskapen om hvilke studentgrupper 
som ut i fra studieforhold og kunnskapsnivå vil egne seg best i en situasjon med ev beordring 
og frivillighet.  
 
Forskriften omfatter ikke forhold utenfor rammene av beordring, men vi vil gjøre oppmerksom 
på at det kan tenkes en lokal situasjon der frivillighet blant våre studentgrupper vil være 
aktuelt. Vi vil se på denne typen frivillighet hvis en gitt situasjon oppstår, men ønsker at det 
tas høyde for dette også i drøftinger rundt gjeldende forskrift.  
 

Avhengig av perioden for ev beordring og frivillighet vil vi i tillegg til fleksibilitet ved 
økonomiske forhold for studentene også ønske å fokusere på tilrettelegging for å ta 
igjen tapt undervisning. Hvis noen av våre studentgrupper kan ta igjen tapt 
studieprogresjon ved at det legges til rette for ekstra undervisning/veiledning eller 
vurdering/prøving utover ordinære avtaler vil vi være positive til det. I forlengelsen av 
dette ønsker vi å ha en dialog om hvordan vi i samarbeid med aktuelle helseforetak 
kan legge til rette for slike tiltak. 
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