AARHUS UNIVERSITET
UNDERVISNING
Undervisningen bliver først påvirket fra d. 10. april, hvor en lockout træder i kraft. Undervisningen vil ikke blive påvirket af strejken, der starter d. 4. april. Eksaminer vil ikke blive afholdt under
konfliktperioden. Man kan risikere at ens eksamen bliver skubbet
til den anden side af sommerferien.
Eftersom de undervisere, der underviser i mikroskopisk- og makroskopisk anatomi, er studerende selv, er de ikke ramt af konflikt.
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AARHUS UNIVERSITET
KLINIKOPHOLD
Såfremt en afdeling er ramt af konflikt, skal de medicinstuderende
ikke dukke op på afdelingen, og kan ikke indgå i nødberedskab.
Fra d. 4. april gælder det alle regioners anæstesi- og røntgenafdelinger. Studerende på disse afdelinger skal ikke deltage i klinikophold fra d. 4. april. Fra d. 10. april er alle regionens kliniske afdelinger lockoutet, og studerende skal derfor ikke deltage i klinikophold. Psykiatrien er ikke udtaget til konflikt. Studerende på 10.
semester, der er i klinik i psykiatrien skal derfor dukke op som
vanligt, medmindre andet er meldt ud fra afdelingsledelsen.
Region Midt skriver i en mail:
“Psykiatrien er generelt ikke berørt af konflikten, men derudover er det
meget forskelligt, hvordan konflikten vil påvirke de uddannelsessøgendes muligheder for at være i praktik. Det er derfor vanskeligt samlet at
informere uddannelsesinstitutionerne om, hvordan de uddannelsessøgende, der er i praktik når konflikten evt. træder i kraft, konkret bliver
påvirket af konflikten. Koncern HR forventer derfor, at ledelsen på de
forskellige afdelinger sørger for at informere de uddannelsessøgende
(elever, studerende og læger under videreuddannelse), som er i praktik
når konflikten evt. bryder ud, om den konkrete afdeling er konfliktramt
og om det er muligt at den uddannelsessøgende kan fortsætte sin praktik eller sit uddannelsesforløb. Uddannelseslæger, studerende og elever
er, som alle andre, selv forpligtet til at holde sig orienteret om, at konflikten afsluttes.”
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