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GÖTEBORGS UNIVERSITET 
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Riktlinjer för praktisk undervisning vid Kliniskt träningscentrum, KTC, VT 2021. 

KTC´s styrgrupp har, i samråd med vårdhygien och smittskydd, utifrån rektors inriktningsbeslut, dnr 
2020/2832, förnyat riktlinjer gällande praktisk undervisning på KTC.  

I ett reviderat inriktningsbeslut, från 2020-11-20 dnr G 2020/2132, tydliggörs Göteborgs Universitets 
ansvar för att bidra till en minskad smittspridning. En begränsning av antalet personer i KTC´s 
undervisningslokaler infördes om max åtta personer. 

2020-12-21 fattar rektor beslut om att all undervisning ska ske digitalt och att undantag för göras 
endast om synnerliga skäl föreligger. 

2021-01-18 tas beslut av rektor att förlänga gällande stärkta restriktioner från 2020-12-21 under 
vårterminen 2021. 

2021-01-20 fattar VGR beslut om att införa nya rekommendationer för att motverka smittspridning, 
HS 2020-00257. Beslutet innebär att munskydd ska användas som ett komplement till hellångt visir 
och att rekommendationer ska gälla för personal även i patient/omsorgsfria utrymmen. 

Med anledning av ovan stänger KTC ned verksamheten för undervisning och examinationer under 
vårterminen 2021. Dispens från nedstängning ska i samtliga fall beviljas av dekan och schemaläggning 
för campusförlagda moment ska se i samråd med samordnare (Malin Lindberg) och koordinator 
(Camilla Weidestam) på KTC.  

Vid undervisning på KTC under VT 21 gäller följande: 

• Undervisning sker endast för moment som erhållit dispens via dekan. 
• Storlek på sal avgör antal studenter, dock ska max åtta (8) personer vistas i våra 

undervisningslokaler och gemensamma utrymmen. 
• Fysisk distans om 2 meter ska upprätthållas. 
• Hellångt visir samt munskydd rekommenderas. 
• Studenter och lärare ska vara friska och helt fria från symtom. 
• Studenter och lärare ska komma på utsatt tid och avsluta på utsatt tid för att undvika trängsel i 

gemensamma utrymmen. Tidslotter tilldelas olika program/kurser/lokaler för start/avslut. 
• Flödet av studenter ska styras, olika in- och utgångar där det är möjligt. 
• Ev raster spenderas i undervisningslokalen. 
• Undervisande lärare ansvarar för att använda ytor på sal spritas av efter avslutat 

utbildningsmoment.  
• Då lokaler är bokade både förmiddag och eftermiddag kommer extra städ att ske under 

lunchtid.  
• Basala hygienrutiner ska upprätthållas. 
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Om fysisk distans ej kan upprätthållas 

Då undervisningen, av särskilda skäl, frångår fysisk distans på 2 meter, gäller följande: 

• Max 4 studenter inom gruppen där fysisk distans är mindre än 2 meter 
• Hellångt visir samt munskydd rekommenderas. 
• Basala hygienrutiner ska upprätthållas. 

 

Aerosolgenererande arbetsmoment 

För undervisning av moment som av Socialstyrelsen klassats som aerosolgenererande arbetsmoment 
rekommenderas andningsskydd som kompletterande skydd till hellångt visir. Vid behov av 
andningsskydd, kontakta KTC.  

 

Egenträningssalar 

Egenträningssalarna på plan 3 kommer ej att vara tillgängliga för träning under VT 2021.  

 

I de fall rekommendationer inte följs har KTC rätt att avvisa studenter från lokalerna. Flödet av 
studenter kommer att utvärderas löpande och om problem uppstår kan prioriteringar i schemat 
komma att ske, där företräde till sista terminsstudenter ges.  
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