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Tilbakemelding fra ansatte ved Institutt for klinisk odontologi (IKO):

Alle akronymene (FUF/ITA/BEA/RESULT/UB/ m. flere) som benyttes i dokumentet, bør forklares på
egen side i starten av dokumentet.
Klinisk tilrettelegging:
Det som kjennetegner praktisk klinisk tilrettelegging ved Universitetstannklinikken (heretter kalt UTK)
er at opprinnelig bemanningsplan ikke tilsier at det finnes ekstra menneskelige ressurser ut over
opprinnelig studieplan. Vi er bemannet etter antall studenter i sin helhet, og med annet ansvar som ligger
på øvrig drift, vil omdirigering ut av opprinnelig arbeidsplan føre til etterskudd i andre oppgaver. Ofte er
behovet for tilrettelegginger mer enn en begrenset periode, slik at den oppleves som mer eller mindre
permanent i behov. (så lenge studenten er i praksis knyttet til instituttet).
Utfordringer knyttet til Tromsømodellen, er at studentene er lengere perioder ute i ekstern praksis, og vi
får dermed et ansvar for at tilrettelegginger følger studenten også i eksterne praksisperioder. Hvilken
type tilrettelegging vil igjen kreve ulike ressurser.
1. Klinisk praktisk opplæring ved UTK er lagt opp til x antall studenter pr faste veileder, og går ut
fra at det er utarbeidet etter likhetsprinsippet- samme tilbud til alle.
2. Uavhengig av funksjonshemming eller funksjonsnedsettelse, vil mulige tilretteleggingstiltak
kunne være
a. Klinisk praksis: studenten trenger ekstra tid pr pasient, studenten trenger ekstra økter
med klinisk praksis, studenten trenger spesialtilpasset tildelte pasienter i økende
vanskelighetsgrad, studenten trenger veileders tilstedeværelse i behandlingen mer enn
normalt definert veiledning, veileders delaktighet eller overtagelse av behandlingen pga
utfordringen, observasjon av studenten i praktisk arbeid for dokumentasjon av
progresjon eller alle oppgitte alternativer krever økt menneskelige ressurser. Kostnader
knyttet til personal.
b. Utstyr og fysiske fasiliteter: som taleslynge, tavle, transparente munnbind osv, kostnader
knyttet til utstyr.
Det er ikke enkelt å tilby klinisk tilrettelegging med gitt argumenter og stramme ressurser for å oppfylle
likhetsprinsippet- samme tilbud til alle.
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