Reglement for valg av praksispakker på 5. studieår
Godkjent av Programstyret medisin 9. desember 201515. mars 2017. Gjelder fra samme dato.
1. I femte studieår er studentene utplassert i 14 uker på et somatisk sykehus, 8 uker i primærhelsetjenesten (allmennlegekontor) og 4 uker på et distriktspsykiatrisk senter (DPS).
2. Under praksisperioden deles studentene inn i tre grupper som roterer etter følgende modell:

Gr. 1

8 uker
primærhelsetjeneste

Gr. 2

8 uker sykehus

Gr. 3

4 uker
psykiatri

4 uker
psykiatri

14 uker sykehus
8 uker
primærhelsetjeneste
14 uker sykehus

4 uker
psykiatri

6 uker sykehus
8 uker
primærhelsetjeneste

3. Seksjon for utdanningstjenesterStudieadministrasjonen og praksiskoordinatorene setter
sammen praksispakker bestående av én sykehusplass, én plass på et allmennlegekontor og én
plass på et DPS. Det vil være tilnærmet like mange praksispakker i hver av de tre gruppene.
Pakkene lages så geografisk kompakte som det lar seg gjøre med de tilgjengelige plassene.
Det vil bli satt sammen egne pakker til studenter som kun skal ta deler av praksisen. Studenter
dette er relevant for, må være forberedt på at det kan bli få pakker å velge mellom.
4. Studentene velger selv praksispakke. Valgrekkefølgen avgjøres ved loddtrekning som avholdes
1-2 uker før valget. Bytting av nummer er ikke tillatt. Etter nummertrekningen er det opp til kullet
å avgjøre om det skal åpnes for parplasser, dvs. om par kan velge sammen, og hvordan det
eventuelt skal skje.
Under valget velger studentene blant de tilgjengelige praksispakkene i de tre gruppene. Valg av
praksispakker skal ha funnet sted før eksamen i MED-2521. Studenter må velge blant de
tilgjengelige praksispakkene og kan ikke avtale praksis på egen hånd.
5. Inntil 24 praksispakker vil være forbeholdt studenter som skal ta 5. og 6. studieår i Bodø. I alle
disse pakkene vil sykehusplassene være på NLSH i Bodø. En del av disse pakkene vil være rene
«Bodøpakker» der alle praksisdelene gjennomføres i Bodø. En del Bodøstudenter må påregne å
reise ut under praksisperioden i primærhelsetjenesten og psykiatripraksisen.
Studenter som av ulike årsaker har behov for å være i Bodø under hele praksisperioden, kan
søke om særplass i Bodø (se «Bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis»).
6. 12 praksispakker vil fra og med studieåret 2017/2018 være forbeholdt studenter som skal ta
5. og 6. studieår i Finnmark. Den somatiske sykehuspraksisen legges til Finnmarkssykehuset

Hammerfest for alle Finnmarksstudentene. Praksis i primærhelsetjenesten og psykiatripraksisen
vil foregå i Finnmark fylke, fortrinnsvis i Hammerfest, Alta og Karasjok.
7. Noen praksispakker vil være såkalte rokeringspakker. Disse pakkene består av praksisplasser
som bare skal benyttes såfremt alle ordinære praksispakker er fylt opp. Alle praksisplasser i
Tromsø, unntatt særplasser, vil være rokeringsplasser. Hvilke pakker som skal være rokeringspakker,
avgjøres
av
praksiskoordinatorene
og
Seksjon
for
utdanningstjenesterstudieadministrasjonen. Rokkerings-pakkene vil være merket i oversikten
slik at studentene ser dette ved valg av plass.
8. 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 praksis-pakkene og deltar ikke i valget sammen med resten av kullet. Studentene deltar
i valget på lik linje med resten av kullet og velger i henhold til det nummeret de har fått tildelt. De
ansvarlige for valget må så sørge for å holde av pakker med plass ved aktuell institusjon til
studentene det gjelder, til det er deres tur til å trekke. Prosjekter ved praksis-institusjonene i Bodø
og enkelte steder i Finnmark vil være forbeholdt studenter som skal ha hhv. Bodø og Finnmark
som undervisningssted på 5.- og 6.-året.
Denne forordningen har til hensikt å stimulere til at det gjennomføres masteroppgaver i
distriktene. Ordningen gjelder ikke for studenter som har oppgave og veileder i Tromsø.
Forskerlinjeoppgave gir ikke grunnlag for særplass.
Skulle dette komme i konflikt med pkt 6. og Finnmarskstudentene rett til pakker i Finnmark, skal
Finnmarksstudentene prioriteres.
9. Studenter som er syke under eller stryker på ordinær eksamen i MED-2521, mister den valgte
praksispakken. Unntatt fra denne regelen er studenter som skal ta 5. og 6. studieår i hhv. Bodø og
Finnmark, og studenter som har fått praksisplass i utlandet.
10. Etter at sensur på ordinær eksamen har falt i slutten av juni, arrangeres det rokeringsvalg for
de studentene som har valgt rokeringspakke og bestått eksamen. De aktuelle studentene må velge
blant de ledige ordinære praksispakkene. Studenten som har valgt rokeringspakken med det
laveste rokeringsnummeret, velger først blant de ledige pakkene innenfor den samme gruppen.
Tidspunkt for valget kunngjøres på Fronter kort tid etter at sensuren er offentligjort, og valget
foregår per telefon. Studenter det ikke oppnås kontakt med i det annonserte tidsrommet, får
tildelt en av de ledige pakkene.
11. Det arrangeres inntil tre nye valg etter hvert som bestått sensur foreligger:
- etter klagesensur på ordinær eksamen
- etter sensur på utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen
- etter klagesensur på utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen

Studentene beholder sitt opprinnelige valgnummer, og valget skjer på samme måte som ved
ordinært valg.
12. Innbyrdes bytting av valgte praksispakker er tillatt fram til 1. juni. Kulltillitsvalgt leverer liste
over eventuelle bytter til studiekonsulent for 5. studieår innen 1. juni. Ønsker om bytting som
kommer inn etter denne datoen, vil ikke bli tatt hensyn til. Liste over eventuelle bytter leveres til
utdanningsseksjonen studiekonsulent for 5. studieår av kulltillitsvalgt. Det åpnes ikke opp igjen
for bytting av praksispakker i etterkant av valgene som er beskrevet i punkt 11.
13. Studenter som har søkt om og fått innvilget praksis i utlandet og som senere velger å trekke
seg, må gjøre dette innen 1. juni.

