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Figur 1   Praksisstudier som tilsvarer 60 studiepoeng, er jevnt fordelt utover studiet. Estimert timetall for hvor hvert 

semester er oppgitt for henholdsvis intern og ekstern praksis. 
 
 

Bioingeniørutdanningen er en bachelorutdanning som gir autorisasjon for arbeid i 

sykehuslaboratorier. Bioingeniørutdanningen er styrt av Nasjonale retningslinjer for helse- og 

sosialfagutdanningene og tilhørende Forskrift om nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet gjeldende fra august 2020.  

Praksisstudier ved HiNN er også styrt av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i 

Innlandet § 6-9. Praksis i profesjonsstudien. 

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger sier vedrørende §3. Praksisstudier 

følgende: 

«Ved utvelging av praksistilbydere skal utdanningsinstitusjonene forsikre seg om at det tilbys 

relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-414
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-26-98#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-26-98#KAPITTEL_4
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Utdanningsinstitusjonen har ansvar for å følge opp studentene hos praksistilbyder, skal være 

oppdatert i praksistilbyders problemstillinger og bistå i pedagogiske spørsmål inkludert 

planlegging av læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, vurdering av skikkethet og evaluering.  

Praksistilbyderen har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene, og 

skal sørge for at praksisveileder normalt er av samme profesjon som den som blir veiledet. 

Dette gjelder innenfor praksisstudier der dette er naturlig.  

Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell 

veiledningskompetanse. 

Utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal 

regulere ansvar, roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle 

relevante nivå, og kan også regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid.» 

Hensikten med dette dokumentet er å tydeliggjøre ansvar og oppgavefordeling for 

trekantsamarbeidet: Student – Praksisveileder – Emneansvarlig. 
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1. Praksis – Felles retningslinjer for intern og ekstern praksis 
 

Praksisstudier utgjør om lag en tredjedel av studiet hvorav minst en tredjedel er ekstern praksis og to 

tredjedeler intern praksis. Praksis er fordelt over de tre studieårene. Studenten vil få intern praksis på 

blant annet laboratorier på campus Hamar, og ekstern praksis ved ulike laboratorier ved Sykehus 

Innlandet.  

• For all praksis er det krav om 90-100 % tilstedeværelse. Dette er spesifisert under hvert emne 

i studieplanen. Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med og overholde 

fraværsreglementet. 

• Hygiene og smittevern:  

o Det er ikke tillatt med smykker, øredobber, ringer, klokker eller armbånd. Hendene må 

være fri for å sikre riktig og god håndhygiene 

o Neglene skal være korte. Det er ikke tillatt med neglelakk 

• Arbeidsuniform:  

o Studenter og ansatte skal benytte arbeidsklær (hvitt) under arbeid på laboratorium. 

Arbeidsklærne skal skiftes/vaskes hver dag eller oftere ved behov (synlig tilsmussing). 

For innkjøp av arbeidsuniform og labfrakk til intern praksis, se informasjon på kullsiden 

sitt Canvas emne. 

o Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i 

forbindelse med undervisning og praksisstudier. Dette i samsvar med regler for 

utføring av yrket, med hensyn til sterilt laboratoriearbeid samt pasient- og 

pårørendekontakt. Forbudet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i 

helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold. 

o Sykehuset Innlandet har prosedyren Arbeidsuniform SI/22.02-02, denne prosedyren 

må studentene forholde seg til når de er i praksis i sykehuset. Studenter som har 

praksis ved andre sykehus/institusjoner følger tilsvarende prosedyrer 

• Studentens læringsutbytte skal vurderes både undervegs og ved praksis slutt. Følgende 

vurderingsområder ligger til grunn for bestått intern eller ekstern praksis:  

o Studenten har et tilfredsstillende læringsutbytte. Det innebærer at både 

læringsprogresjon og kompetansenivå gitt i aktuell emnebeskrivelse vurderes som 

tilfredsstillende ved praksisperiodens slutt.  

o Studenten viser etisk kompetanse i holdninger og handlinger som tilsier skikkethet for 

framtidig yrkesutøvelse. Jfr. skikkethetsreglementet (Forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 1. aug 2006) 

o Studenten retter seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet  

o Studenten oppfyller krav til nærvær  

o Studenten består emnets arbeidskrav 

 

2. Ekstern Praksis  
 

Profesjonsfaglig veiledet ekstern praksis utgjør minst 1/3 av praksisstudiene (>20 sp) og foregår 

hovedsakelig ute i medisinske laboratorier i Helseregion Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, med 

unntak av første praksis som i utgangspunktet er ment å foregå i primærhelsetjenesten. I studieplanen 
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er ekstern praksis fordelt over samtlige studieår. Ekstern praksis gir erfaring i bioingeniørfaglige 

oppgaver og ansvarsområder. 

Utdanningen har fagansatte med emneansvar for den enkelte praksisperioden. For hver 

praksisperiode vil det foreligge en Plan for praksis hvor blant annet læringsutbyttebeskrivelsene og 

arbeidskrav for praksisperioden er gjort rede for.  

2.1. Medisinsk testing og smittevern i praksis 

Medisinsk testing: Er du omfattet av reglementet for medisinsk testing (at du vært utsatt for økt 

smitterisiko) vil du få melding om det når du semesterregistrerer deg. Ved semesterregistreringen må 

du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing og spørsmålene om 

smitterisiko. 

Smittevern: Studenter som skal ut i praksis må være bevisst sin smittestatus når det gjelder: 

• tuberkulose  

• meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)  

• hepatitt 

• influensa  

• covid 

Det gjelder gjennom hele studietiden.  

Regelverket for smittevern ved bioingeniørutdanningen ved HiNN følger til enhver tid 

smitteveilederen til Folkehelseinstituttet. 

I utgangspunktet er alle helsearbeidere anbefalt å være vaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste, polio 

(DTP-IPV), MMR (meslinger, kusma, røde hunder) og influensa.  

For flere av vaksinene man fikk som barn er det behov for påfyll i voksen alder for å opprettholde 

beskyttelse mot sykdommene. Det gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på 

utenlandsreise. Det er aktuelt med slik oppfriskningsvaksinasjon mot sykdommene difteri, stivkrampe 

kikhoste og polio når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. På grunn av økt risiko for 

smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell. 

For bioingeniørutdanningen anbefales det også hepatitt B vaksinasjon. Vaksinen kan fås på blå resept 

for spesielle utdanninger. Den dekkes av blå resept §4, indikasjonsgruppe E. 

Ta kontakt med helsestasjonen i din kommune eller din fastlege for å få gjennomført vaksinasjon. 

Les mer her: 

• INN – Politiattest og erklæringer (inkludert medisinsk testing) 

• Samordna opptak - Politiattest og erklæringer (inkludert medisinsk testing) 

Er du som student utsatt for smitte eller andre uønskede hendelser i praksis? 

• Finn ut hva du må gjøre hvis du har blitt utsatt for smitte eller personskade i praksis (HiNN). 

• https://www.uhr.no/_f/p1/i6b53e50d-188d-4c82-a563-3a20b6e0f1a3/rapport_forsikring-

erstatning-studenter.pdf (UHR) 

 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/spesielle-opptakskrav/andre-krav/
https://www.inn.no/om-hogskolen/kontakt-oss/si-ifra/
https://www.uhr.no/_f/p1/i6b53e50d-188d-4c82-a563-3a20b6e0f1a3/rapport_forsikring-erstatning-studenter.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/i6b53e50d-188d-4c82-a563-3a20b6e0f1a3/rapport_forsikring-erstatning-studenter.pdf
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2.2. I forkant av ekstern praksis: Studenten  

 

I forkant av ekstern praksis 

- må alle studenter undertegne taushetsløfte, Jfr. Lov om helsepersonell, kap. 5, §§ 21-29 

(praksiskoordinator og studieveileder ved ALB ved HiNN har ansvar for at dette blir gjort) 

- må alle studenter ha levert politiattest (opptakskontor og studieveileder ved ALB ved HINN 

har ansvar for at dette blir gjort) 

- må alle studenter vurdere smittevern: Studenten må være bevisst sin smittestatus når det 

gjelder tuberkulose, meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), hepatitt og influensa og 

Covid. 

- må alle studenter vurdere medisinsk testing: Er du som student omfattet av reglementet for 

medisinsk testing vil studenten få melding om det når studenten semesterregistrerer seg. Ved 

semesterregistreringen må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk 

testing og spørsmålene om smitterisiko. 

- må alle studenter forberede seg i henhold til plan for praksisperioden 

 

2.3. Ansvar og oppgavefordeling i praksis: Studenten 

I praksisperiodene følger studentene turnus for de ulike praksisstedene, som kan innebære 

arbeid/studier dag, kveld, natt og helg. Praksis utgjør i gjennomsnitt 40 timer pr. uke.  

Gjennom praksisperioden skal studenten:  

- Delta aktivt i praksisfellesskapet (også eventuelt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid), og 

arbeide med praksisstedets primære arbeidsoppgaver under veiledning  

- Reflektere over og begrunne faglige vurderinger, handlinger og beslutninger  

- Kunne bistå i fagutvikling og fagkritikk i praksisfellesskapet  

- Gjennomføre emnets arbeidskrav 

2.4. Ansvar og oppgavefordeling: Emneansvarlig og praksiskoordinator (HiNN) 

Praksisstudiene i utdanningen organiseres gjennom samarbeid mellom utdanningen og profesjonens 

yrkesfelt. Utdanningen har det overordnede faglige og administrative ansvaret. 

Studieprogramansvarlig, praksiskoordinator og emneansvarlig skal forsikre seg om at det tilbys 

relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere i ekstern praksis.  

Emneansvarlig har ansvar for å følge opp studentene hos praksistilbyder, skal være oppdatert i 

praksistilbyders problemstillinger og bistå i pedagogiske spørsmål inkludert planlegging av 

læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, vurdering av skikkethet og evaluering. Emneansvarlig er 

utdanningens faglige bindeledd i samarbeidet om studentenes praksis. 

Praksiskoordinator ved utdanningen rekrutterer praksisplasser, tildeler hver student egnet praksis i 

samråd med emneansvarlig. 

Emneansvarlige sine oppgaver er å:  

- Aktivt arbeide for å styrke trekantsamarbeidet: Student – Praksisveileder – Emneansvarlig. 
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- Være tilgjengelig for studenten og praksisveileder vedrørende studentens praksis  

- Samarbeide med praksisveileder om planlegging av læringsaktiviteter og 

veiledningsmetodikk 

- Samarbeide med praksisveileder om underveisvurdering, vurdering av skikkethet og 

evaluering 

- Kalle inn praksisveiledere til forberedende møter dersom dette er avtalt for praksisperioden 

- Delta på vurderingsmøte(r) med student og praksisveileder (midtveis og/eller sluttvurdering) 

- Vurdere arbeidskrav  

- Foreta sluttvurdering av praksis til bestått/ikke bestått 

2.5. Ansvar og oppgavefordeling: Praksisfeltet og praksisveileder og 

praksiskoordinator (SI) 

Praksisfeltet har ansvar for å tilby praksisplass, legge praksisplassen til rette som læringsarena og 

oppnevne praksisveileder. Praksiskoordinator ved SI har en viktig rolle i dette arbeidet – og er også 

utdanningens kontaktperson for koordinering og gjennomføring av praksis. 

Praksisveileders oppgaver er å:  

- Være veileder for studenten gjennom praksisperioden, og tilrettelegge for 1 times individuell 

veiledning pr uke 

- Synliggjøre praksisstedets læringsmuligheter  

- Innlemme studenten i praksisfellesskapet, yrkesroller og arbeidsoppgaver  

- Tilegne seg informasjon om studentens utdanning og det aktuelle praksisemnet  

- Samarbeide med studenten om å utforme læringsmål  

- Samarbeide med emneansvarlig om vurdering av studenten  

- Delta på forberedelsesmøter med student og emneansvarlig der dette er aktuelt 

- Delta på vurderingsmøte (midtveismøte) med student og emneansvarlig  

- Gjennomføre vurderingsmøte med student ved praksisperiodens slutt 

2.6. Arbeidsforhold til studenten 

Studenten skal rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder på praksisstedet. Det henvises til 

praksisstedets avtaleverk og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Studenten følger normalt vanlig 

arbeidstid på praksisstedet. Det kan avtales at arbeidstid/turnus avviker fra praksisstedets 

arbeidstidsordning når studentens samlede læringsutbytte tilsier det. Studenten utarbeider oversikt 

over arbeidstid og studiedager i samarbeid med veileder. Emneansvarlig bidrar ved behov.  

Under praksisperioden gis det ikke mulighet til å ta lønnet arbeid på praksisstedet. Gyldig fravær skal 

dokumenteres i samsvar med gjeldende regler på praksisstedet. Gyldig fravær som forringer 

læringsprogresjon undervegs i praksis kan kompenseres gjennom tilrettelegging for ekstra arbeidstid. 

Når fravær overstiger 10 % ved praksisperiodens slutt, skal som hovedregel ny praksis gjennomføres. 

2.7. Veiledning 

Veiledning skal bidra til å fremme studentens læringsmål, refleksjonsevne og profesjonsutvikling. 

Praksisveileder og student har felles ansvar for innholdet i veiledningstimene. Faste veiledningstimer 

skal ikke erstattes av den fortløpende veiledningen i det daglige arbeid(et). Som praksisveileder skal 
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en legge til rette for at studentene har gode forutsetningene for å lære, men studenten har selv ansvar 

for egen læring og å ha en aktiv rolle. Refleksjon fører til læring, så ved å legge til rette for at studenten 

kan reflektere gjennom praksisperioden kan en styrke læringsprosessen.  

2.8. Vurdering 

Studentens læringsutbytte skal vurderes både undervegs og ved praksis slutt. Følgende 

vurderingsområder ligger til grunn for bestått praksis:  

a. Studenten har et tilfredsstillende læringsutbytte. Det innebærer at både 

læringsprogresjon og kompetansenivå gitt i aktuell emnebeskrivelse vurderes som 

tilfredsstillende ved praksisperiodens slutt.  

b. Studenten viser etisk kompetanse i holdninger og handlinger som tilsier skikkethet for 

framtidig yrkesutøvelse. Jfr. skikkethetsreglementet (Forskrift om skikkethetsvurdering i 

høyere utdanning av 1. aug 2006) 

c. Studenten retter seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet.  

d. Studenten oppfyller krav til nærvær.  

e. Studenten består emnets arbeidskrav 

2.9. Prosedyre ved tvil om bestått/ikke bestått praksis 

- Tvil skal umiddelbart formidles til emneansvarlig 

- Etter henvendelsen har emneansvarlig ansvar for videre oppfølging.  

- Ved tvil om studentens praksis kan godkjennes, skal studenten snarest få en skriftlig melding. 

Meldingen skal inneholde en redegjørelse for hvorfor studenten står i fare for ikke å bestå 

praksis, og hva studenten skal jobbe med videre i praksis.   

- Hvis studenten i slutten av praksisperioden viser handling/adferd som åpenbart ikke gir 

grunnlag for å bestå praksis, kan likevel studenten få karakteren ikke bestått selv om 

forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Grunnlag for en slik vurdering kan være at studenten ikke 

har oppnådd forventet læringsutbytte i praktiske studier, viser uaktsomhet og uansvarlighet 

som kan utsette pasienter, pårørende og kollegaer for fare, viser truende adferd i en 

læresituasjon, ikke overholder eget kompetanseområde, unnlater å melde fra ved fravær eller 

ikke overholder taushetsplikten.  

- Ved ikke bestått praksis gis skriftlig begrunnelse som viser hvilke vurderingsområde(r) som ikke 

er innfridd. 

For ikke bestått praksis gis det adgang til å ta praksisperioden én gang til. Maksimum antall forsøk er 

to. Der avbrudd i praksis godkjennes på grunn av sykdom eller sterke velferdsgrunner, telles ikke dette 

som et eksamensforsøk. Ikke bestått praksis kan påvirke studieprogresjon.  

2.10. Samarbeidsarenaer – HINN og SI 

Samarbeidsarenaer mellom HINN og SI er viktig for kvalitet i utdanning og kvalitet i praksisstudier. 

  

• Samarbeidsmøter Bioingeniørfag: Årlige møter på ledernivå. Representanter består av:  
o HiNN v / SPA bioingeniørutdanningen, instituttleder og dekan ALB  
o Sykehus Innlandet v/Medisinsk service (divisjonsdirektør)  
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o Sykehus Innlandet Forsknings- og utviklingsavdelingen  
Forslag til overordnede strategiske tema:   

• Evaluering praksissamarbeidet (praksisrådet gir rapport)  
• Samarbeid innen utdanning (hospitering, utviklingsprosjekter)  
• Samarbeid innen FoUI  

Instituttleder for Institutt for Bioteknologi (HINN) har ansvar for å kalle inn  

• Praksisrådsmøter Bioingeniørfag: Ett - to møter i året. Representanter består av: 
o HINN v/ praksiskoordinator og SPA  
o Sykehus Innlandet ved praksiskoordinator, avdelingssjefer og seksjonsledere for de 
ulike medisinske laboratoriene som tar imot studenter i praksis  

Praksiskoordinator ved HINN har ansvar for å kalle inn møter  
• Fagspesifikke praksisråd: Ett – to møter i året. Representanter består av: 

• HiNN – respektive emneansvarlige og praksiskoordinator 
• SI – bioingeniører fra fagområdet 

Leder for respektive fagspesifikt praksisråd oppnevnes av rådet og leder har ansvar for å kalle 
inn til jevnlige møter. Første møte initieres av emneansvarlig/praksiskoordinator ved HiNN. 
Følgende fagråd opprettes: 

• Fagråd i Medisinsk biokjemi 
• Fagråd i Mikrobiologi  
• Fagråd i Patologi 
• Fagråd i Transfusjonsmedisin / blodbank 

• Veilederseminar: Ett - to seminar i året  
o Møtepunkt mellom emneansvarlige på HiNN og praksisveiledere ved Sykehus 
Innlandet  
o Hovedansvar for innkalling og gjennomføring av seminaret har praksiskoordinator 
ved HiNN – i samarbeid med SPA ved HiNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


