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Saksframstilling
Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
31/20

Møtedato:
23.03.2020

Arkivsaksnr:
2011/2813

Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med
koronaviruspandemi (COVID-19)
Universitetet iverksatte sentral beredskapsstab den 27. februar som følge av utviklingen av
spredningen av korona nasjonalt og internasjonalt og har deretter hatt daglige møter i
beredskapsledelsen, den siste uken to ganger daglig. Universitetet har fulgt styrets vedtatte
plan for beredskap for alle nivå i organisasjonen. I beredskapsarbeidet har UiB fulgt
helsemyndighetenes anbefalinger og tiltak, og bedriftshelsetjenesten har vært tett involvert i
arbeidet.
Den 12. mars vedtok regjeringen å stenge alle universiteter og høyskoler for aktivitet på
campus. Universitetet orienterte styret om vedtaket samme dag. Universitetet iverksatte
umiddelbart stenging og mandag 16.mars var alle bygg lukket for ansatte og studenter. Kun
funksjoner knyttet til øverste beredskapsledelse og virksomhetskritiske funksjoner har fysisk
tilgang til våre bygg. Av virksomhetskritiske funksjoner omfattes virksomhet med betydning
for liv og helse, oppfølging av levende organismer i laboratorium og oppfølging av kritisk
infrastruktur. I tillegg har det vært behov for å ivareta kritiske driftsfunksjoner som ikke kan
løses utelukkende digitalt.
Beredskapsledelsen har i hele prosessen hatt daglige møter med fakultetene og flere møter
med hovedverneombud, tillitsvalgte og med Sammen – Studentsamskipnaden.
Beredskapsledelsen har i prosessen også innhentet råd fra universitetets faglige ekspertise
på feltet. Universitetsledelsen har også hatt tett kontakt med Universitetet i Oslo i iverksetting
og oppfølging av tiltak.
I det følgende gis det en kort redegjørelse for UiBs hovedtiltak for å iverksette stenging og
ivareta våre kjerneoppgaver og legge til rette for et digitalt universitet.
Kommunikasjon til studenter og ansatte
UiB har arbeidet målrettet med kommunikasjon for å holde ansatte og studenter informert i
en fase preget av et stort informasjonsbehov. Det har vært svært viktig for UiB å formidle
forebyggende råd og gjeldende retningslinjer fra FHI og helsemyndighetene, for å ivareta
helse og sikkerhet for studenter og ansatte, men primært for å bidra til å bremse
smittespredningen i samfunnet.
Den 24.januar publiserte UiB den første informasjonssaken om koronaviruset med bidrag fra
leder av Influensasenteret, professor Rebecca Cox. På dette tidspunktet hadde ikke viruset
nådd Europa.
Samme dag som UiB iverksatte sentral beredskapsstab, publiserte UiB en informasjonssak
om håndtering av korona på sine nettsider med informasjon til ansatte og studenter. Digitale
skjermer og fysiske plakater over hele UiB ble benyttet som informasjonstavler med
smitteforebyggende råd, kontaktinformasjon og henvisning til Folkehelseinstituttet og vår
egen nettside.
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I forbindelse med at regjeringen fredag 13.mars stengte norske universiteter sto UiB i en helt
ny situasjon. Informasjonsbehovet økte betraktelig. Etter vedtaket om stenging av campus
etablerte UiB umiddelbart en egen kontakttelefon for ansatte og studenter. Telefonen har
vært operativ alle dager og med utvidet åpningstid både kveld og helg. Dette har vært viktig
for å få studenter og ansatte på utenlandsopphold raskt til Norge og for innkvartering og
oppfølging av helsepersonell. Tilbudet videreføres så lenge antall henvendelser tilsier at det
er behov.
Det ble raskt etablert et nytt web-område, uib.no/korona med kontaktpunkt, interne og
eksterne ressurser, nyheter, råd og retningslinjer. Sidene blir fortløpende oppdatert og
nettstedet blir informert om og promotert gjennom andre kanaler. Tilbakemeldingene til UiB
på dette tiltaket har vært svært gode, også fra andre i sektoren som nå velger lignende
løsninger.
UiB har informert hele organisasjonen via tekstmeldinger til alle ansatte og studenter ved
større omdreininger i koronasituasjonen. Sosiale medier har vært brukt jevnlig for å
oppdatere om koronahåndteringen ved UiB. Gjennom Facebook, Twitter og Instagram har vi
til sammen omlag 80 000 følgere. Sosiale medier er viktig for spredning av informasjon og
kan også bidra til sosial utveksling, der et konkret eksempel er etableringen av #uibhjemme
hvor studenter og ansatte nå deler hvordan de har det i sin nye, digitale arbeidshverdag.
All kommunikasjon rundt korona ved UiB har vært styrt fra én sentral kommunikasjonsenhet.
På den måter har vi kunne kommunisere helhetlig og koordinert, og i størst mulig grad
unngått motstridende informasjon og uklarheter i en uoversiktlig situasjon i stadig endring.
Tiltak for ansatte
13. mars kom norske myndigheter med oppdaterte reiseråd for nordmenn i utlandet. UiB
iverksatte som første norske universitet umiddelbart tiltak for å hente hjem alle ansatte på
opphold i utlandet.
Det har også vært arbeidet med en rekke tiltak for å bistå medarbeiderne med overgangen til
hjemmekontor. I en krevende situasjon som dette er det behov for fleksibilitet både fra
arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker for å løse utfordringer og legge til rette for at
virksomheten videreføres så godt som mulig. Sentralt har partene blitt enige om større
fleksibilitet slik at de ansatte kan arbeide når de har anledning til det hjemmefra. Det er
etablert utvidete ordninger for omsorgspenger og velferdspermisjon. Det legges også til rette
for en måneds forlengelse for stipendiater og postdoktorer fra 12.mars 2020 og det
utarbeides egne retningslinjer for dette.
Tiltak for andre stillingsgrupper eller enkeltansatte vil vurderes fortløpende dersom det er
behov.
UiB har til nå omdisponert noe personale til oppgaver for å sikre kapasitet i kritiske
funksjoner. Behovet for slike omdisponeringer vil vurderes fortløpende dersom det oppstår
større sykdomsfravær eller andre utfordringer knyttet til kritiske områder
Ansatte får også mulighet til å annullere og forskyve planlagt ferie til over påske dersom det
er ønskelig.
Bedriftshelsetjeneste har spilt en viktig rolle i å følge opp de ansatte, ved mistanke om smitte
og i å gi råd og veiledning med hensyn til smittevern.
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Håndtering av studenter og ansatte i utlandet
Etter vedtak om stenging iverksatte UiB som første norske universitet umiddelbart tiltak for å
hente hjem alle utvekslingsstudenter og ansatte på opphold i utlandet.
UiB gir økonomisk og praktisk bistand der dette er nødvendig. Det er også etablert dialog
med Sammen for å håndtere eventuelle behov for bolig i Bergen i tillegg til at UiBs
Internasjonalt senter har håndtert ekstraordinære behov. Innreisende ansatte som blir satt i
karantene får praktisk bistand til innkjøp og kontakt med myndigheter.
Sammens rådgivningstjeneste er også i beredskap og har økt sin kapasitet for å gi råd om
psykososiale utfordringer studentene måtte oppleve som følge av situasjonen. Sammen
samarbeider også med Psykologisk klinikk i dette arbeidet.
Gjennomføring av undervisning og eksamen
Universitetet har igangsatt et bredt arbeid med omlegging til digital undervisning. En egen
beredskapsgruppe, ledet av viserektor Oddrun Samdal, ble opprettet for å oppnå en raskest
mulig overgang til et digitalt undervisningstilbud. I løpet av få dager er det anskaffet nye ITverktøy og universitetets Læringslab har parallelt utviklet veiledninger og opplæringsmateriell
for undervisere. Fakultetene har også nedsatt egne ressursgrupper til ekstra støtte for sine
undervisere.
UiB har nå på plass et opplegg for digital undervisning for ved alle fakultet. Et unntak er deler
av undervisningstilbudene innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og musikk som krever
tilstedeværelse i undervisning, vurdering og veiledning. UiB arbeider videre med mulige
løsninger for dette fakultetet.
UiB er også i gang med å gjøre alle eksamener for resten av våren nettbasert og vil særskilt
vurdere mulige alternativer for utdanningene ved fakultet for kunst, musikk og design. For
alle innleveringer av masteroppgaver gis en utsettelse på maksimum fire og minimum to uker
avhengig av studieprogram.
Klinisk undervisning og praksis i Helse Bergen er som hovedregel stanset. Det legges til rette
for at studenter i sluttfasen av sine helsefaglige utdanninger kan mobiliseres for innrullering
som reservepersonell i helsetjenestene, og hvordan dette kan legges til rette slik at det kan
godskrives som praksis i henhold til rammeplanen.
Det arbeides med alternative løsninger for øvrige utdanninger som har integrerte
praksisemner. Eksempler er digital praksis, delvis erstatning av praksis med
oppgavelevering, utsettelse, m.m. For lektorutdanningene løses praksis i tett dialog med
skoleeier og det er inngått avtaler med Vestland fylkeskommune og Bergen kommune om
hvordan dette skal håndteres. Det arbeides også med alternative løsninger for emner som
involverer laboratorier eller feltopphold. Obligatoriske aktiviteter er dels fjernet eller erstattet
med andre aktiviteter der dette er faglig forsvarlig.
Departementet og NOKUT har gitt midlertidige forskrifter som gir institusjonene fullmakt til å
gjøre unntak fra rammeplanforskrifter, nasjonale retningslinjer, og fra tilsynsforskriftens
bestemmelser om praksis, så lenge studentenes læringsutbytte ivaretas. Dette gir
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hjemmelsgrunnlag for de ordningene fakultetene nå iverksetter til erstatning for ordinær
praksis.

Digital disputas
Forsknings- og innovasjonsavdelingen, FIA, har sammen med prorektor Margareth Hagen og
prodekaner fått på plass et opplegg for digitale disputaser. Fakultetene vil i hvert enkelt
tilfelle gjøre en vurdering om doktorgradsprøven er forsvarlig å gjennomføre av praktiske og
faglige hensyn. Innholdet i retningslinjene fokuserer særskilt på hensynet til om disputasen
skal være offentlig og doktorandens samtykke til dette, samt ivaretakelse av involverte forlag.
Som følge av at doktorgradspromosjonen 24.april er avlyst vil vitnemål bli tilsendt
kandidatene.

Forskning
FIA har satt i gang flere beredskapstiltak for å bistå organisasjonen med å opprettholde
søknadsarbeid og andre forskningsrelaterte oppgaver. Avdelingen vil legge til rette for
digitale løsninger for virksomhetskritiske søknadsprosesser som SFF og ERC. Møtene i
Forskningsutvalget vil gjennomføres etter opprinnelig plan digitalt.
FIA har et tett samarbeid med de faglige miljøene og det administrative støtteapparatet på
fakultetene. Samarbeidet foregår nå på digitale plattformer, og søknadsrådgivning fortsetter
så langt det lar seg gjøre digitalt. Som eksempel kan nevnes at en to-dagers
søknadsworkshop ved Det humanistiske fakultet, er gjennomført digitalt.
Det er opprettet en nettside på uib.no/korona der det fortløpende informeres om endringer i
EU og Forskningsrådets søknadsfrister. Nylig er det vedtatt at Forskningsrådets ordning
«Fellesløftet for tverrfaglighet» utsettes til 2021, og hovedsøknadsfristen i Forskningsrådet,
6. mai, er utsatt til 20.mai.
Korona-situasjonen forventes å få følger for gjennomføringen av eksternfinansierte
prosjekter, og dette utredes nærmere. På bakgrunn av dette har FIA laget en
informasjonsside på nett til prosjektledere om hvordan de kan håndtere spørsmål om
forsinkelser.

IT-tjenester
Overgangen til et mer digitalt universitet har medført en betydelig vekst i bruk og press på
kapasitet på IT-tjenester og infrastruktur. Det er omdisponert utstyr og skalert kraftig opp på
mange tjenester. For enkelte løsninger med digital samhandling ser vi mer enn 100 ganger
større belastning.
Tjenester som brukes for å arbeide hjemmefra er fortløpende oppskalert, og det er i
hovedsak god nok ytelse på tjenester levert av UiB. Brukerstøttetjenesten BRITA har hadde
åpent første helgen og har siden hatt utvidet åpningstid. Det er utvidet med Chat-funksjon
spesielt innrettet mot studenter.
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Det er gjennomført en ekstraordinær anskaffelse av 100 bærbare maskiner for å avhjelpe
ansatte med tilgang til dårlig utstyr hjemme og prioritering skjer i nært samarbeid med
fakultetene. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten og yrkeshygieniker er det laget opplegg
for forsvarlig inn og utlevering av utstyr.
To nye tjenester til digital undervisning er anskaffet og integrert i UiBs læringsplattform og
innført i nært samarbeid UiBs Læringslab i løpet av få dager. Løsning for opptak og visning
av video av kliniske konsultasjoner til bruk i undervisning (Sikker Video), er under realisering
for å ivareta undervisning som inneholder personsensitiv informasjon.
UiBs tjeneste for håndtering av sensitive data SAFE har tett samarbeid med forskere som
skal forske på Korona, og 2 nye forskningsprosjekter har fått tilpasset løsningen for å komme
raskt i gang.
Støtte til helsemyndighetenes arbeid
Universitetet støtter også opp om helsemyndighetenes arbeid for å bekjempe koronaviruset.
- Det medisinske fakultet har tilrettelagt for at viderekomne studenter kan kalles inn til
helsetjenester og relevant faglig personell ved UiB bidrar
-

Auditorium ved Det medisinske fakultet er stilt til disposisjon for beredskapsledelsen i
Helse Bergen

-

Universitetet har stilt tilgjengelig for helsevesenet smittevernutstyr fra laboratorier og
konserveringsvirksomhet

-

Det kan også være aktuelt å fremleie eksamenslokaler til Bergen legevakt for å styrke
deres kapasitet.

Det gis en grundigere redegjørelse til styret om beredskapsarbeidet i møtet 20. april.
Universitetsdirektørens kommentarer
Utbruddet av koronavirus (COVID-19) har medført at UiB for første gang i historien måtte
stenge campus. Vedtaket ble gjort fordi universitetet i likhet med resten av samfunnet må ta
et kollektivt ansvar for å redusere spredning i samsvar med helsemyndighetenes råd,
UiB reagerte raskt og tok tydelige beslutninger som har vært nødvendig for å gi mest mulig
forutsigbarhet for studenter og ansatte. Liv og helse har vært gitt prioritert og raske
beslutninger har vært nødvendig fordi en både nasjonalt og internasjonalt har operert
innenfor knappe tidsrammer med risiko for ytterligere innstramminger i tiltak.
Samtidig har det vært avgjørende at universitetet så fort som mulig ble heldigitalt slik at UiB
kunne tilby våre studenter undervisning, veiledning og eksamen også i dette semesteret.
Fakultetene og fagmiljøene har gjort en imponerende jobb og i løpet av noen dager fått på
plass et digitalt tilbud. Sentralt ble det etablert en beredskapstelefon som sammen med ITavdelingens førstelinje har håndtert en massiv pågang med stor effektivitet. Innsatsen har
vært preget av en stor dugnadsånd fra alle grupper av ansatte og er møtt med stor velvilje og
fleksibilitet av studentene. De tillitsvalgte og vernetjenestene har også vist stor forståelse for
den utfordrende situasjonen og kommet med viktig innspill i prosessen. Det er lagt opp til
jevnlige dialogmøter med organisasjonene, vernetjenesten og studentene.
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I løpet av disse dagen har UiB måtte ta en rekke beslutninger med økonomiske
konsekvenser som en foreløpig ikke har full oversikt over. Samtidig medfører redusert
aktivitet på flere nivå også reduserte kostnader. Universitetsstyret vil få seg forelagt en
nærmere analyse av de økonomiske konsekvensene til det ordinære styremøtet i april.
Samlet har denne hendelsen vist at universitetet er svært godt rustet i beredskapsarbeidet
og evner å mobilisere til innsats i hele organisasjonen i en svært krevende situasjon. Fortsatt
gjenstår det et omfattende arbeid for å håndtere situasjonen. Beredskapsledelsen møtes
derfor fortsatt daglig, også sammen med fakultetene, og det foregår kontinuerlig et
utviklingsarbeid for å videreutvikle digitale løsninger for universitetet.
18.03.2020/Kari Fuglseth/Christen Soleim/Benedicte Løseth/Sonja Dyrkorn/Tore
Burheim/Tor Godal/Tore Tungodden
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/888-7

10. mars 2020

Ukentlig rapportering og planlegging av aktivitet knyttet til Covid-19
(Koronavirus)
I forbindelse med det pågående utbruddet av Covid-19 (Koronavirus) anbefaler
Kunnskapsdepartementet at alle virksomheter i universitets- og høyskolesektoren (UHsektoren) setter krisestab, for å sikre god håndtering av virusutbruddet for virksomheten og
planlegging av aktivitet fremover.
Ukentlig rapportering
Kunnskapsdepartementet trenger en ukentlig oppdatering fra alle virksomheter i UHsektoren.
Departementet ber med dette om ukentlig rapportering fra alle statlige og private
universiteter og høyskoler, samt Diku, NOKUT, UNIT, NFR, FEK og NUPI vedrørende:
- Antall smittede ansatte
- Antall ansatte i karantene
- Antall smittede studenter så langt institusjonen har informasjon om dette
- Antall studenter i karantene så langt institusjonen har informasjon om dette
- Konsekvenser av virusutbruddet for gjennomføring av undervisningsaktivitet
- Konsekvenser av virusutbruddet for gjennomføring av eksamen
- Konsekvenser av virusutbruddet for annen ordinær drift
- Tiltak som er eller vurderes satt i gang
- Annen informasjon institusjonen vurderer som relevant
Virksomheter som ikke har studenter ser bort ifra punktene om studenter, undervisning og
eksamen.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Lea Jorselje
Fuglestad
22 24 76 88

Institusjonene rapporterer ved å fylle ut vedlagt Excel-dokument og sender dette til
postmottak@kd.dep.no hver mandag innen kl. 12.00, første gang mandag 16.mars, frem til
departementet opplyser om at det ikke lenger er behov for rapporteringen.
Planlegging av aktivitet for universiteter og høyskoler
Universitetene og høyskolene har i utgangspunktet handlingsrom og ansvar for selv å
fastsette hvordan undervisning og eksamen skal gjennomføres. Det er viktig at studenter
ikke forsinkes i utdanningen på grunn av virusutbruddet. Departementet ber universiteter og
høyskoler om å planlegge for ulike scenarioer framover slik at alle studenter så langt det er
mulig kan fullføre studieløpene sine med alt det faglige det innebærer, eksempelvis
undervisning, praksis og eksamen. Dette kan blant annet innebære å forberede alternative
måter å gjennomføre eksamen på, slik som hjemmeeksamen eller muntlig eksamen over
Skype, dersom det ikke blir mulig å samle studenter i større lokaler, slik det tradisjonelt
gjøres.
For flere utdanninger er det fastsatt nasjonale krav til faglig innhold og praksis. Vi vil i dialog
med sektoren vurdere om det er behov for å gjøre midlertidige tilpasninger i regelverket eller
andre tiltak hvis omfanget av koronasmitten blir stort og problemer med å få gjennomført
praksisperiodene eller andre krav blir omfattende.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Lea Jorselje Fuglestad
rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Informasjon i forbindelse med koronavirus og Covid-19-pandemien
Vi viser til brev av 10. mars 2020 og øvrig kontakt i forbindelse med håndtering av utbruddet
av Covid-19 (koronaviruset).
Vi viser også til Helsedirektoratets vedtak om stenging av blant annet universiteter og
høyskoler, og til statsministerens pressekonferanse 12. mars 2020.
Risikoen for økt spredning av koronavirus innebærer at Norge settes på en stor prøve, og
regjeringen har iverksatt en rekke tiltak. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende i
fredstid, og de kommer til å ha stor påvirkning på vår personlige frihet og hvordan
samfunnslivet fungerer. Universitetene og høyskolene har en nøkkelrolle – både i
samarbeidet med helsesektoren, og i resten av samfunnet. Departementet verdsetter alt
universitets- og høyskolesektoren har gjort så langt for å håndtere situasjonen. Universitetsog høyskolesektoren har store ressurser, som samfunnet er avhengige av i den situasjonen
vi er i nå.
Stenging av universiteter og høyskoler
Helsedirektoratets vedtak innebærer at all undervisning hvor studentene er fysisk til stede,
stoppes, og at studentene ikke skal oppholde seg på campus. Overordnet mål er at risikoen
for smitte skal reduseres. Universitetene og høyskolene skal, så langt som mulig, fortsette
undervisningen på de måtene og gjennom de kanalene som de finner hensiktsmessige,
eksempelvis i form av digitale undervisningstilbud.
Vi viser også til rådene fra Helsedirektoratet om at ansatte bør arbeide hjemmefra.
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Departementet takker universitetene og høyskolene for innsatsen for å sikre at studentene i
størst mulig grad kan følge normal studieprogresjon, selv om det ikke er anledning til å
gjennomføre tradisjonell stedbasert undervisning. Oppmerksomheten bør nå rettes mot
hvordan studentene kan oppnå forventet læringsutbytte.
Institusjonene har stilt spørsmål om regelverk som er relevant for å kunne opprettholde
utdanningstilbudet og sikre studentenes progresjon. Nedenfor redegjør departementet for
noe av dette regelverket.
Departementet ønsker at studenter, så langt det er mulig, ikke mister progresjon som følge
av denne situasjonen. Derfor vil vi legge vekt på at universitetene og høyskolene gis
nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre rammeplanstyrte utdanninger, se nedenfor.
Universiteter og høyskoler fastsetter allerede undervisnings- og eksamensform. Vi ber
institusjonene vurdere behov for endringer i eget regelverk. Dette for å bidra til at studentene
i størst mulig grad kan følge normal studieprogresjon, selv om campusene er stengt.
Læringsmiljø
Styret har ansvar for at studentene har et godt fysisk og psykisk læringsmiljø, jf. universitetsog høyskoleloven (uhl.) § 4-3 annet ledd. Så langt som mulig skal dette ivaretas, også under
de rådende omstendighetene. Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med
særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Departementet forventer at
virusutbruddet kan føre til at flere studenter vil ha slike behov. Samtidig kan institusjonenes
mulighet til å gi slik tilrettelegging være begrenset. Vi minner derfor om at studentenes rett
gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for
utdanningsinstitusjonen, jf. uhl. § 4-3 femte ledd. Tilretteleggingen må heller ikke føre til en
reduksjon av de faglige kravene som stilles i den enkelte utdanningen.
For øvrig legger vi til grunn at det er god dialog mellom utdanningsinstitusjonene og
studentsamskipnadene om hvordan ansvaret for læringsmiljø kan ivaretas under
virusutbruddet.
Eksamen og sensur
Universiteter og høyskoler fastsetter en rekke regler, for eksempel i forskrifter om
gjennomføring av utdanningene og eksamen. Når universiteter og høyskoler fastsetter regler,
skal de normalt følge utredningsinstruksen. Reglene i utredningsinstruksen kan fravikes når
spesielle forhold gjør det nødvendig, jf. instruksen punkt 1-4. Vi legger til grunn at
virusutbruddet utgjør slike særlige forhold. Det er institusjonene selv som tar stilling til om det
er nødvendig å fravike instruksen når de utarbeider regler.
I en del tilfeller gir universitets- og høyskoleloven "styret selv" myndighet til å fastsette regler.
Dette innebærer i utgangspunktet at styret ikke kan delegere myndigheten. Vi vil i løpet av
kort tid vurdere om det bør gjøres endringer for å gi utdanningsinstitusjonene større
fleksibilitet, slik at myndigheten kan delegeres.
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Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, jf.
uhl. § 3-9 første ledd. Vurderingen skal også sikre det faglige nivået ved studiene.
Karakterskalaen ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal
være bestått/ikke bestått eller en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for
ikke bestått. Institusjonene bestemmer selv hvilken karakterskala de vil benytte ved de ulike
utdanningene.
Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke
mer tid, jf. uhl. § 3-9 fjerde ledd. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener. Når det
ikke er mulig å skaffe nødvendig antall kvalifiserte sensorer, kan styret i midlertidig forskrift
fastsette en lengre frist, jf. § 3-9 syvende ledd. Styret selv kan i forskrift fastsette lengre frist
for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.
Styret selv gir forskrift om avleggelse av, og gjennomføring av, eksamener og prøver. I dette
inngår vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt og for adgang til ny praksisperiode,
og bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. Vi ber institusjonene om løpende
å vurdere behovet for endringer i egne forskrifter. Vi understreker også at institusjonene må
gi god informasjon til studenter og ansatte om eventuelle endringer.
Utdanninger med rammeplaner og krav til praksis
Helsedirektoratets vedtak om stenging inkluderer skoler og barnehager, som er praksisarena
for lærerstudenter. Vi er også kjent med at flere andre praksissteder ikke tar imot studenter i
praksis. Dette gjør at mange studenter ikke kan gjennomføre praksis på vanlig måte. Med
dagens regelverk risikerer disse å bli forsinket i utdanningen. Departementet er klar over at
situasjonen gjør det vanskelig å innfri forskriftsfestede krav til mengde og type praksis til rett
tid. Derfor vil departementet raskt gjøre nødvendige endringer for å gi
utdanningsinstitusjonene fleksibilitet og handlingsrom i denne ekstraordinære situasjonen.
Forventet læringsutbytte i forskriftene for studiet, vil fortsatt gjelde. Dette for å sikre at de
ferdige kandidatene har den kompetansen som trengs når de skal ut i arbeidslivet.
Særlig om helsefagutdanninger
Utdanningsinstitusjonene må, så langt det er mulig, opprettholde kapasiteten innen
helsefaglige utdanninger. Dette gjelder spesielt utdanninger det er særlig behov for,
eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Studenter i slike
utdanninger må ikke tas ut av praksis uten grunn.
Departementet ber utdanningsinstitusjonene gå i dialog med praksisstedene for å forsøke å
finne løsninger som bidrar til at flest mulig kan gjennomføre praksis. Dagens situasjon
innebærer et stort potensial for læring hos studentene. Utdanningsinstitusjonene bør vurdere
alternative veiledningsformer. Eksempler på dette er videoveiledning eller mer utstrakt
veiledning fra ansatte fra lærestedene, for å avlaste ansatte på praksisstedet.
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I dialogen med helsetjenestene må utdanningsinstitusjonene utvise forståelse for at
tjenestene kan velge å nedprioritere utdanningsoppgaver. Samtidig er det viktig at
institusjonene er løsningsorienterte slik at de, så langt det er mulig, kan opprettholde
kapasiteten i utdanningene. Utdanningsinstitusjonene kan vurdere alternative læringsformer
dersom studentene gjennom disse kan tilegne seg det samme læringsutbyttet som gjennom
praksis.
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har dialog om hvordan
autorisasjonsmyndighetene vil behandle søknader om autorisasjon som helsepersonell fra
søkere med et noe avvikende studieløp, som følge av iverksatte tiltak. Departementene er
enige om at et vitnemål fra UH-institusjonene er et bevis på at kandidaten har oppnådd det
nødvendige læringsutbyttet som ligger til grunn for autorisering som helsepersonell. Denne
forståelsen vil legges til grunn ved behandling av autorisasjonssøknader.
Kunnskapsdepartementet er også i dialog med andre europeiske land om hvordan de
håndterer kravene til praksis, mv. i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og vil avklare hvordan
utdanningsinstitusjonene skal forholde seg til kravene i direktivet under de gjeldende
omstendighetene.
UH-institusjonene må legge til rette for at studenter og ansatte kan tas i bruk av
helsetjenestene
Helsefagstudenter kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven. Studenter er
følgelig en del av beredskapen, og det kan bli behov for at studenter innrulleres som
reservepersonell i helsetjenestene. Kunnskapsdepartementet ber UH-institusjonene bidra til
beredskapen ved å:
 oppnevne en kontaktperson ved hver UH-institusjon som skal ha kontakt med
helsemyndighetene,
 sammenstille en oversikt med kontaktopplysninger til alle studenter og ansatte ved
institusjonen, som potensielt kan fungere som reservepersonell. Dette vil inkludere
sisteårsstudenter innen helsefag og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse.
Listen sorteres etter utdanningstype. Se nedenfor om grunnlag for registrering av
personopplysninger.
 sende informasjon om kontaktperson og oversikt over reservepersonell til
Helsedirektoratet ved Randi Moen Forfang (randi.moen.forfang@helsedir.no), så
raskt som mulig, og senest innen onsdag 18. mars.
Departementet anser det som en fordel om studenter som er i beredskap som
reservepersonell, kan forberede seg på denne oppgaven gjennom veiledning og opplæring i
praksis. Dette bidrar også til kontinuitet og til å forebygge at studentene blir forsinket i
studieløpet. For studentene som blir tilkalt og arbeider som reservepersonell i
helsetjenestene, ber vi om at utdanningsinstitusjonene går i dialog med den aktuelle
arbeidsgiveren for å vurdere om disse studentene kan motta veiledning slik at arbeidet kan
innpasses som praksis i utdanningen. Veiledningen kan gis på en måte som avlaster ansatte
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på praksisstedet, for eksempel ved at ansatte fra lærestedene tar en større rolle i den
daglige veiledningen av studenter.
Koordinering mellom UH-institusjonene og helsetjenestene
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ser behov for å etablere en
struktur for koordinering mellom UH-institusjonene og helsetjenestene for å bidra til god
samhandling. Departementene tar utgangspunkt i at saker så langt det er mulig bør og kan
avklares lokalt mellom UH-institusjon og helseforetak eller kommune. Det kan imidlertid
oppstå behov for samordning og dialog mellom sektorene på et mer overordnet nivå for å
bidra til felles løsninger på felles utfordringer. Derfor er det oppnevnt et knutepunkt for
universitetene og høyskolene, et knutepunkt for de regionale helseforetakene (RHF) og et
knutepunkt for kommunene. For UH-institusjonene er det leder av UHR Helse og sosial,
Randi Skår (randi.skar@hvl.no) som er felles kontaktperson og som vil koordinere dialog på
vegne av UH-institusjonene. For RHF-ene er kontaktpersonen Hilde Christiansen
(hilde.christiansen@helse-vest.no). For kommunene (inkludert Oslo) er kontaktpersonen
Anne-Cathrine Hjertaas (anne-cathrine.hjertaas@ks.no).
Dersom det er forhold eller utfordringer som ikke kan løses lokalt, ber vi UH-institusjonene
kontakte Randi Skår som kan koordinere dialog med RHF-ene og/eller kommunene.
Departementene vil kunne bidra med avklaringer dersom det er utfordringer som ikke lar seg
løse lokalt eller i knutepunktfunksjonen.
Registrering av personopplysninger
Datatilsynet opplyser at personvernregelverket tar høyde for myndighetenes registrering og
bruk av personopplysninger i tider med smittsomme og alvorlige grenseoverskridende
sykdommer.1 Regelverket har egne unntak for behandling av personopplysninger som er
nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, jf. personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav i og
fortalepunkt 52-54. Vi har særlovgivning som regulerer disse tilfellene i helselovgivningen og
smittevernlovgivningen i Norge.
Norske utenlandsstudenter
Det viktig å skille mellom utvekslingsstudenter og helgradsstudenter. Studenter som er i
utlandet på utveksling fra en norsk institusjon må forholde seg til hjemmeinstitusjonen og
informasjon fra denne. Alle norske institusjoner har ansvar for å ivareta sine studenter best
mulig, det inkluderer også de studentene som dette semesteret er på utveksling i regi av den
norske institusjonen.
Studenter som tar en helg grad i utlandet og derfor ikke har tilknytning til en norsk institusjon
må forholde seg til institusjonen de studerer ved hva gjelder gjennomføring av studier og
eksamen. For øvrig bør de følge med på UDs reiseråd hvis de vurderer hjemreise. Hvorvidt
det er tilrådelig å reise hjem vil variere ut fra hvor du oppholder deg. UDs reiseinformasjon gir
oppdatert informasjon om dette.

1

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/koronasmitte-og-personvern/
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Alle norske studenter i utlandet bør ta kontakt med den ansvarlige norske utenriksstasjonen
hvis de har behov for konsulær bistand, inkludert for eksempel utfordringer med hjemreise,
reisedokumenter og visum.
Kunnskapsdepartementet har avklart at Lånekassen ikke stopper utbetalinger av lån og
stipend til studenter i utlandet. Studenter som eventuelt må reise hjem fra studier i utlandet
på grunn av koronasituasjonen vil fortsatt få utbetalt lån og stipend.
Kunnskapsdepartementet og Lånekassen samarbeider for å ivareta elever og studenters
rettigheter og vurderer fortløpende hva som må gjøres etter hvert som situasjonen utvikler
seg. Dersom studiesituasjonen eller mulighet for å ta eksamen påvirkes av beslutningene
som er tatt i forbindelse med koronaviruset, anbefaler Lånekassen at studentene skaffer
dokumentasjon fra lærestedet og gir dem beskjed. Kunnskapsdepartementet vil gjøre
endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte og innføre unntaksregler for de som ikke
kan være tilstede på studiestedet i utlandet på grunn av koronaviruset.
Kunnskapsdepartementet anbefaler å følge med på Lånekassens nettside
www.lanekassen.no for informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med Lånekassen
og informasjon om utbetaling av lån og stipend for elever og studenter som påvirkes av
koronaviruset.
Andre praktiske spørsmål
Departementet har mottatt spørsmål om det er mulig å utsette høringsfrister på grunn av den
ekstraordinære situasjonen med Covid-19-utbruddet. Vi vil gjennomgå sakene som nå er på
høring, og foreta en vurdering av dette. Eventuelt justerte frister vil bli endret på
departementets nettsider og også informert om i brev.
Forskningsrådet har en egen nettside med spørsmål og svar om situasjonen med
koronaviruset2. Forskningsrådet viser til at det følger utviklingen og hvilke tiltak som innføres
som følge av koronaviruset fortløpende. Forskningsrådet opprettholder søknadsfristen 6. mai
2020 kl. 13 og oppfordrer alle til å starte med søknadsskriving så snart som mulig for å
kunne sende inn søknaden til fristen. Forskningsrådet vil ha dialog med aktørene for å drøfte
situasjonen og finne gode løsninger. Forskningsrådet vil gjøre en ny vurdering innen
utgangen av mars, men understreker likevel at søkerne må arbeide med søknadene med
sikte på at søknadsfristen opprettholdes.
Vi har også fått spørsmål om kontinuasjonseksamenen i nasjonal deleksamen i anatomi,
fysiologi og biokjemi for sykepleierstudenter som etter planen skal finne sted 20. april. Dette
må vi komme tilbake til. NOKUT undersøker mulige alternative løsninger. Hvis det ikke lar
seg gjøre å få på plass et alternativ til tradisjonell skriftlig eksamen i april, må disse
studentene vente til ny planlagt konteeksamen i august.
2

https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-derespavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/
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For spørsmål om studenter og ansatte på utveksling eller i utlandet, samt opptak av
utenlandske studenter og ansettelser av personer som bor i utlandet, viser vi til reiserådene
fra Folkehelseinstituttet. Se www.fhi.no for oppdatert informasjon. Studenter fra utlandet,
eller utenlandske studenter som er på utveksling i Norge, bør i utgangspunktet avklare
økonomiske spørsmål med sine nasjonale finansieringsordninger eller
utdanningsinstitusjoner.
For øvrig viser vi til at regjeringen vil vurdere økonomiske konsekvenser av virusutbruddet i
budsjettprosessen.
Vi takker universitetene og høyskolene for å bidra til samfunnsberedskapen i en vanskelig tid
for landet. Deres innsats betyr mye for hvordan samfunnet vår klarer å takle utfordringene vi
står overfor.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Erling H. Dietrichson
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/888-28

19. mars 2020

Justering i ukentlig rapportering om situasjonen rundt virusutbruddet
I brev av 10. mars ba departementet om en ukentlig rapportering fra alle universiteter,
høyskoler og andre underliggende virksomheter, om situasjonen knyttet til utbruddet av
viruset Covid-19 (koronavirus). Vi ønsker å følge utviklingen tett og være oppdatert om status
i sektoren.
I pressekonferanse torsdag 12. mars kunngjorde regjeringen at alle campuser skulle
stenges. Hva dette innebar ble klargjort i brev fra Kunnskapsdepartementet av 13. mars.
Med utgangspunkt i dette og dialog med utdanningsinstitusjonene har vi vurdert den
ukentlige rapporteringen, og ønsker å gjøre endringer i hvilken informasjon vi ber om. Dette
erstatter forespørselen om rapportering i brev av 10. mars.
Kunnskapsdepartementet ber med dette om ukentlig rapportering fra alle statlige og private
universiteter og høyskoler, samt Diku, NOKUT, Unit, NFR, FEK og NUPI vedrørende:
- Status for pågående aktiviteter (undervisning, eksamen, annen drift)
- Andre tiltak knyttet til virusutbruddet som er eller vurderes satt i gang
- Andre utfordringer knyttet til virusutbruddet departementet bør orienteres om
Rapporteringen skal ikke ta mye ekstra tid for virksomhetene. Den skal holdes så kortfattet
som mulig og kan være på et overordnet nivå.
Dere rapporterer ved å fylle inn svarene i vedlagte Word-dokument og sende i Word-format
(ikke PDF) til postmottak@kd.dep.no hver mandag innen kl 12:00.
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