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Justering i reglementet for valg av praksispakker for 5. studieår
Innstilling til vedtak:
Programstyret godkjenner forslag til endringer av reglement for valg av praksisplasser på 5. året
med de kommentarer som fremkommer på møtet.

Begrunnelse:
Bakgrunn
Programstyret vedtok nytt reglement for valg av praksisplasser 9. desember 2015 som en del av
revisjonen av år 5 i legeutdanningen. Gjennom praktiseringen av reglementet i løpet av det siste
året har det vist seg at det er behov for litt revisjon. I det følgende beskrives noen utfordringer med
dagens reglement og forslag til løsninger.
Bytting av nummer
Nummer i køen for valg av praksisplasser trekkes aller først. Bytting av nummer etter trekning og
forut for valg av praksispakker utløste stor uro blant studentene. Det er ikke spesifisert i det
opprinnelige reglementet om bytting av nummer i forkant av valget er tillatt, kun at innbyrdes
bytting av valgte praksispakker kan skje fram til 1. juni.
Forslag til løsning: For å unngå spekulasjoner og stor uro i kullet som skal velge praksisplasser er
det slik studieadministrasjonen ser det best at det ikke åpnes for bytting av nummer.
Sammensetning av pakker til studenter som bare skal ta deler av praksisen
Studentene velger mellom ferdige oppsatte praksispakker. Et av argumentene for å innføre
praksispakker var at hele praksisperioden, så langt det lar seg gjøre med de tilgjengelige plassene,
skal gjennomføres i samme region. Det fører til færre og kortere flyttinger for studentene i løpet av
praksisperioden og en reduksjon i reisekostnadene. Systemet med valg av praksispakker blir
utfordrende i de tilfellene der enkelte studenter kun skal gjennomføre deler av utplasseringen og
ikke hele.
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Forslag til løsning: Pakkene med tre praksisinstitusjoner settes sammen først og lages så geografisk
kompakte som mulig. «Småpakkene» settes sammen til slutt av plassene som ikke lar seg
kombinere til kompakte pakker. Studenter dette er relevant for, deltar i trekningen på lik linje med
de andre, men må være innstilt på at det kan bli få pakker å velge mellom.
Valg av praksispakker for de som har masteroppgaveprosjekt tilknyttet en av
praksisinstitusjonene
Det fremkommer av punkt 8 i gjeldende reglement at: «Studenter som har valgt et
masteroppgaveprosjekt som tilbys av en av praksisinstitusjonene og som har veileder der, kan få
reservert praksisplass ved den aktuelle institusjonen ved å gi beskjed til studiekonsulent for 5.
studieår innen 1. mars på 4. studieår. Studenten vil få tildelt en av de relevante praksispakkene og
deltar ikke i valget sammen med resten av kullet.»
Mange av masteroppgavetilbudene er tilknyttet praksisinstitusjonene i Finnmark slik at dette
punktet kommer i konflikt med valg av pakker for Finnmarksstudentene, som bør ha førsteretten på
plassene i Hammerfest, Alta og Karasjok. Studentene det gjelder var også misfornøyde med å ikke
få delta i valget.
Forslag til løsning: Studenter med masterprosjekter i tilknytning til en av praksisinstitusjonene
deltar i trekning og valg av praksispakker på lik linje med de andre studentene og velger i henhold
til det nummeret de har fått tildelt. De ansvarlige for valget må sørge for å holde av praksispakker
knyttet til hver aktuell institusjon til studentene det gjelder, og til de skal trekke. (Vi gjorde det slik
i fjor, og den løsningen var studentene fornøyde med.)
Det må allikevel være slik at Finnmarkstudentene har førsteretten til plassene i Finnmark.
Parplasser
Reglementet sier ikke noe om mulighet for parplasser, dvs. at studenter som er et par velger
samtidig.
Forslag til løsning: Det er opp til kullet å avgjøre om det skal være parplasser og hvordan valget
skal foregå etter at nummertrekningen har funnet sted.
Bytting av valgte praksispakker
Reglementet åpner for bytting av valgte praksispakker fram til 1. juni. Hvert år kommer det flere
forespørsler om bytting av pakker etter rokeringsvalget i slutten av juni og etter valget i slutten av
august for de som har bestått kontinuasjons-/utsatt eksamen.
Forslag til løsning: Det slås fast at det ikke skal byttes praksisplasser etter 1. juni. Det fører til mye
administrativt merarbeid med tanke på all informasjonen som skal ut/er gått ut til de ca. 70
praksisinstitusjonene. Slike bytter vil også føre til merarbeid for de lokale koordinatorene ved
praksisinstitusjonene.
De presenterte forslag til løsninger er utformet som endringsforslag i vedlagte forslag til revidert
reglement for valg av praksisplasser på 5. året. Ved hjelp av spor endringer identifiseres endringer
som er foreslått.

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

2

Inger Njølstad
prodekan utdanning medisin og odontologi
–
inger.njolstad@uit.no
77 64 53 51

Eva Gjerdrum
seksjonsleder
–
eva.gjerdrum@uit.no
77 64 55 90

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

3

