
 
 

 

Møtereferat 

 
 

Møte med UHR 5. mars 2020 om korona-viruset 

Orientering fra Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet (KD) innledet kort. KD gir ikke helsefaglige råd men 

forutsetter at alle underliggende virksomheter følger med på rådene som gis fra 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

 

Kunnskapsdepartementet vurderer løpende om det er behov for å komme med mer 

konkrete råd eller pålegg f.eks. knyttet til  regelverket for undervisning, avvikling av 

eksamen, utvekslingsstudenter o.l.  

 

KD orienterte om status for utbredelsen av koronaviruset så langt, med utgangspunkt i 

en presentasjon fra Helsedirektoratet datert 04.03.2020. KD opplyste også om at Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) har delegert sine fullmakter til Helsedirektoratet. Det 

betyr at det er Helsedirektoratet som tar beslutninger i forhold til primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Folkehelseinstituttet som er fagorganet til HOD, samarbeider 

nært med Helsedirektoratet. 

 

Orientering fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) 

UHR legger til grunn at studentene i utgangspunktet har god helse og neppe blir noen 

stor belastning for helsevesenet. En betydelig risiko for universiteter og høyskoler er at 

de kan bidra til smittespredning ved at de har store ansamlinger av studenter og ansatte 

som en del av sin ordinære drift. UH-sektoren må forberede seg på (planlegge for) at 

helsemyndighetene på et fremtidig tidspunkt kan komme med pålegg, f.eks forbud mot 

store ansamlinger av studenter. 

 

Hvis en slik situasjon oppstår må det vurderes og planlegges for alternative 

undervisningsformer, for eksempel nettbaserte løsninger. 
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Side 2 

Det er også viktig å vurdere og planlegge for hvordan eksamen kan avvikles hvis 

dagens etablerte eksamensavvikling ikke kan benyttes som følge av et eventuelt forbud 

mot store ansamlinger av studenter. 

 

Andre problemstillinger 

Det vil kunne bli reist spørsmål vedrørende studentenes rett til å avlegge eksamen og 

håndtering av søknader til videre studier hvis det blir satt i verk tiltak som gjør det 

vanskelig å avvikle ordinær eksamen. Kunnskapsdepartementet vil i slike tilfeller bidra 

med nødvendige juridiske avklaringer. KD oppfordrer UHR og UH-institusjonene til å 

henvende seg til departementet så snart det er behov for dialog om denne type 

spørsmål. KD kan også hjelpe til med å fortolke og klargjøre eventuelle pålegg fra 

helsemyndighetene.  

 

KD ba også om at UH-institusjonene må ha god dialog med lokale helsemyndigheter 

knyttet til oversikt over og behov for reservepersonell (sykepleiere og andre 

helsefagstudenter). 

 

Informasjonsutveksling er en viktig del av håndteringen av en eventuell pandemi. 

Studentene bør så langt det lar seg gjøre oppleve likebehandling over hele landet. UHR 

vil etablere digitale arenaer som tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom UH-

institusjonene om beste praksis. 

 

Neste møte avholdes i Kunnskapsdepartementet onsdag 18. mars kl. 0900.  

 

 


