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Fra akkrediteringssøknaden: Bioingeniørutdanningen har krav om løpende skikkethetsvurdering (Ref. 

UH-lovens §4-10). For å få vitnemål for fullført studium, må studenten være blitt vurdert som skikket 

for yrket. Det blir gjort en skikkethetsvurdering gjennom hele studiet (i alle emner) for å vurdere 

studenten sine faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. SPA for 

bioingeniørutdanningen vil i samarbeid med institusjonsansvarlig for skikkethet innen helsefag ha 

ansvar for å informere bioingeniørstudentene om løpende skikkethetsvurdering og om rutinene for 

særskilt skikkethetsvurdering ved oppstart av studiet. Alle emneansvarlige ved utdanningen vil være 

ansvarlig for å utøve løpende skikkethetsvurdering etter gjeldende kriterier. Det viktigste virkemidlet 

ligger i selve studiet ved at studenten kan få stryk i arbeidskrav, fag eller praksis. Studenter som viser 

at de ikke behersker praksissituasjonen (både intern og ekstern) vil som hovedregel ikke bestå 

praksisdelen av utdanningen. Hvis institusjonen ser at en student ikke vil ha mulighet for eller vil få 

store problemer med å fullføre utdanningen, kan studenten få veiledning om dette og eventuelt rådes 

til å avbryte utdanningen. Bioingeniørutdanningen vil følge HiNN sine rutiner for skikkethetsvurdering 

ved Høgskolen i Innlandet (Skikkethetsvurdering HiNN). 

 

Hva er skikkethet? 

For studieprogram i Bioingeniørfag stilles det krav om at en må være skikket for yrket. 

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve 

yrket. Når vi gir en student vitnemål, må vi også kunne stå inne for at studenten er personlig egnet til 

yrkesutøvelse.  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt særskilte kriterier som skal benyttes ved vurdering av 

studentenes skikkethet (se figur 1). Det er faglærere og veiledere i praksis (intern og ekstern) som i 

hovedsak forventes å fange opp studenter som er uskikket, gjennom løpende skikkethetsvurdering. 

Studenter kan også melde tvil om en medstudents skikkethet. Fra studenthold påpekes det at mange 

opplever at informasjonen om skikkethetsvurdering «drukner» i all den informasjonen som gis i 

forbindelse med studiestart og at det derfor er nødvendig at informasjon om temaet gjentas utover i 

studieløpet (Anne-Grethe Naustdal og Egil Gabrielsen, 2015; Tønnessen, 2014). 

 

Om skikkethetsvurdering 

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en 

helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er begrunnet tvil 

om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering (Forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning).  

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsetter kriterier for skikkethetsvurderingen. 

Kriteriene er i seg selv generelle, og må suppleres med kvalifisert, faglig og yrkesmessig skjønn. For at 

en student skal anses som ikke skikket, må minst et av forholdene beskrevet i kriteriene foreligge i en 

slik grad at studenten utgjør en mulig fare for elevers, pasienters, klienters eller brukeres liv, fysiske 

og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet som yrkene innebærer.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
https://www.inn.no/student/praksis-i-studiene/skikkethetsvurdering
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
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Figur 1   Vurderingskriterier (hentet fra 

https://www.idunn.no/file/pdf/66768237/den_viktige_og_vanskelige_skikkethetsvurderingen_hvilkeut.pdf) 

 

Skikkethetsvurderingen skal foretas gjennom hele studiet og vurderes løpende både i den teoretiske 

og den praktiske delen av studiet. Hvis det er tvil om en students skikkethet, skal det foretas en særskilt 

skikkethetsvurdering. Dette skal benyttes i spesielle tilfeller når andre formelle og uformelle 

virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen.  

• HiNN nettside om skikkethetsvurdering og særskilt skikkethetsvurdering: 

https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/skikkethetsvurdering/  

• Lovdata:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859/%C2%A74#%C2%A74  

 

1. System for løpende skikkethetsvurdering på emnenivå 

Skikkethetsvurdering skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. 

Alle faglærere og/eller øvingslærere/praksisveiledere vil bli informert om og skal sette seg inn i 

løpende skikkethetsvurdering og systemer for tvilsmelding og særskilt skikkethetsvurdering (lenke). 

Det viktigste virkemidlet til utdanningen ligger i at studenten kan få stryk i arbeidskrav, intern 

praksis, ekstern praksis eller emner. Studenter som viser at de ikke behersker praksissituasjonen 

(både intern og ekstern) vil som hovedregel ikke bestå praksisdelen av utdanningen. Ved å ta i bruk 

dette virkemiddelet (arbeidskrav) gjør faglærere en faglig vurdering (se mot 

læringsutbyttebeskrivelsen for emneplan og studieplan) og en løpende skikkethetsvurdering (se mot 

https://www.idunn.no/file/pdf/66768237/den_viktige_og_vanskelige_skikkethetsvurderingen_hvilkeut.pdf
https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/skikkethetsvurdering/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859/%C2%A74#%C2%A74
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859/%C2%A74#%C2%A74
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kriterier i forskriften) av studenten. Forslag til vurderingsskjema som kan benyttes i praksis – intern og 

ekstern - finner du i vedlegg. 

Emneansvarlige, faglærere og praksisveiledere har ansvar for  

(i) at studentenes skikkethet blir vurdert løpende (hele tiden). 

(ii) å informere studentene om skikkethetsvurderingen i sitt emne og hva det innebærer. 

(iii) å gjennomføre uformelle og formelle møter med aktuelle studenter hvor formativ vurdering 

vedrørende også skikkethet er inkludert i samtalen 

(iv) kunne dokumentere uformelle og formelle møter og en løpende skikkethetsvurdering over tid  

(v) ha ansvar for å videreføre en ikke dokumenterbar/groende tvil til neste 

underviser/praksisveileder, og til SPA som arkiverer melding. 

(vi) sende tvil om skikkethet (med dokumentasjon) dersom tvil oppstår – og være kjent med 

saksgangen ved særskilt skikkethetsvurdering 

 

Merk at på dette nivået har ikke studenten innsynsrett. Vær likevel oppmerksom på at om 

dokumentene senere knyttes til særskilt skikkethetsvurdering, vil studenten få innsyn.  

 

2. Skikkethetsvurdering på praksiskoordinator nivå 

Praksiskoordinator har ansvar for å  

(i) informere praksisveiledere og praksisfeltet om skikkethetsvurderingen 

(ii) samle inn og dokumentere over tid muntlige/skriftlige bekymring/innspill fra studenter eller 

praksisveiledere og videreformidle dette til SPA (arkiv). 

 

3. Skikkethetsvurdering på studieprogramansvarlig nivå (SPA) 

Studieprogramansvarlig (SPA) har ansvar for å  

(iii) informere studenter om skikkethetsvurderingen ved oppstart av studiet, samt å oppdatere 

kullsidene på Canvas om emnet  

(iv) videreutvikle systemer for skikkethetsvurdering på emnenivå/studieprogramnivå i samarbeid 

med øvrige ansatte og med institusjonsansvarlige 

(v) initiere kompetansehevingstiltak for ansatte – i samråd med instituttleder og 

institusjonsansvarlige 

(vi) gjennomføre eller tilrettelegge for formelle møter med student, studieveileder og eventuelt 

andre involverte. Hvis institusjonen ser at en student ikke vil ha mulighet for eller vil få store 

problemer med å fullføre utdanningen, kan studenten få veiledning om dette og eventuelt 

rådes til å avbryte utdanningen. For noen studenter kan det være aktuelt å se på andre veier 

til utdanning.  

(vii) samle inn og dokumentere over tid muntlige/skriftlige bekymring/innspill fra lærere, studenter 

eller praksisveiledere. 

(viii) når tvil oppstår og SPA mottar melding skal SPA se over dokumentasjon for å vurdere om den 

er tilstrekkelig før tvilsmelding overrekkes institusjonsansvarlig 

(ix) følge opp særskilt skikkethetsvurdering i samråd med instituttleder og institusjonsansvarlige 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859/%C2%A74#%C2%A74
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4. Skikkethetsvurdering på instituttleder nivå  

Instituttleder har ansvar for 

(i) å tilrettelegge for kompetansehevingstiltak innen skikkethetsvurdering for ansatte. 

(ii) å tilrettelegge for at alle ansatte som er involvert i emner med intern eller ekstern praksis på 

Bioingeniørutdanningen hospiterer i spesialist- eller primærhelsetjenesten på arbeidsplassen 

til bioingeniører, for slik heve den enkelte ansatte sin evne og kompetanse til å ta kvalifisert, 

faglig og yrkesmessig skjønn. 

(iii) følge opp særskilt skikkethetsvurdering i samarbeid med SPA og institusjonsansvarlige 

(iv) sørge for at det avsettes adekvat tid og ressurser til skikkethetsarbeidet. 

 

5. Arkivering av løpende skikkethetsvurdering gjennom tre studieår: Fysisk arkiv 

Det opprettes låsbart skap på SPA kontor. En perm per studentkull. SPA legger inn vurderingsskjema i 

papirformat inn i respektiv perm - som man finner i det låsbare skapet. 

6. Arkivering av studentopplysninger – Personvern: Digitale løsninger 

Arkivering av studentopplysninger anbefales å utføres på denne måten: 

• Arkivering av studentopplysninger - digitalt: Fagansatte må ivareta taushetsbelagte opplysninger, 

men de kan arkiveres på maskin via passordbeskyttelse: Opprett word-dokumentet, når du har 

lagret dokumentet på det stedet du ønsker å ha det. Gjør følgende: Tast Fil – Informasjon – Beskytt 

dokument – Krypter med passord – skriv inn passord du ønsker å bruke – Ok. Dokumenter kan 

sendes via e-post når de er kryptert med passord. Dokumenter med taushetsbelagte opplysninger 

skal ikke lagres i skylagringstjenester som Teams, OneDrive, Google, DropBox, etc. 

• Arkivering av studentopplysninger der fagansatte eller SPA har hatt møte med studenter. Word-

dokument legges i Public 360 via leder for utdanning, eller leder kan arkivere dette direkte i Public 

360. Dersom et passord beskyttet dokument legges i Public, må passordet oppheves. 

• SPA eller faglærer må opplyse student i saken om at informasjonen blir videreformidlet ved 

behov.  

 

7. Skikkethetsvurdering på sentralt nivå: Institusjonsansvarlige 

Alle tvilsmeldingskjema gis i papirform til institusjonsansvarlige Eva Nilsen. Kontaktinformasjon til 

Eva Nilsen er: eva.nilsen@inn.no. +47 62 43 02 94.  Hun er tilgjengelig for spørsmål og råd. 

  

Finn tvilsmeldingskjema og les om det generelle systemet for skikkethetsvurdering her og systemer 

for særskilt skikkavurdering her: https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-

studiene/skikkethetsvurdering/. 

 

 

mailto:eva.nilsen@inn.no
https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/skikkethetsvurdering/
https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/skikkethetsvurdering/
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Vedlegg: Forslag til vurderingsskjema for intern praksis og ekstern praksis 

Skjema må videre utformes/harmoniseres i tråd med det spesifikke 

emnets/laboratoriekurs/praksisperiode sine læringsutbyttebeskrivelser. Det er viktig at løpende 

skikkethetsvurdering blir en liten del av en faglig helhetsvurdering og ikke tar hovedfokus. 

Det er viktig at studentene foretar egenevaluering for å vurdere bedre selvinnsikt. Emneansvarlig har 

ansvar for at vurderingsskjema blir utviklet og at vurdering gjennomføres. 

----------------------------------------------------------- 

Studentene har rett til kontinuerlig veiledning og tilbakemelding, slik at hun/han blir orientert om 

hvordan hun/han fungerer i forhold til læringsmålene for praksis (intern og ekstern) – inkludert 

løpende skikkethetsvurdering. 

Dette skjema er gjeldende for: 

Emne EMNETS NAVN 

År Årstall 

LUB Beskrivelse av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet/labkurs/praksisperiode 
 
Kunnskap 
Ferdighet 
Generell kompetanse 

 

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne 
utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal 
inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er 
begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.  

Intern praksis: Studentene har rett til kontinuerlig veiledning og tilbakemelding, slik at hun/han blir 
orientert om hvordan hun/han fungerer i forhold til læringsmålene for intern praksis – inkludert 
løpende skikkethetsvurdering. I emner med 6 eller flere dager intern praksis skal det gjennomføres 
en vurdering og gis en tilbakemelding til studenten. I emner med 5 dager eller færre intern praksis 
dager kan man gi tilbakemelding til studenten dersom man ønsker.  

 
Ekstern praksis: Midtveisvurdering i praksisemnet II skal være gjennomført i løpet av 5. praksisuke, 

ved kortere praksisperioder utføres det sluttvurdering. Melding om fare for ikke bestått praksis skal gis 

til studenter tre uker før praksisperioden er ferdig. Det er praksisveileder som har ansvar for at 

vurderingen finner sted. Vurderingen gjøres på bakgrunn av studentens deltakelse i praksis, 

gjennomføring av arbeidskrav og skikkethet.  Vurderingen gjøres i overensstemmelse med kriteriene i 

et utarbeidet vurderingsskjema spesifikk for praksisperioden og skal være en helhetsvurdering av 

studentenes innsats i praksis.  Vurderingen må i stor grad gjøres på grunnlag av veileders faglige skjønn 

og ta hensyn til hvilke muligheter studentene har hatt for å nå de ulike læringsmålene.    

Student, veileder og kontaktlærer fra utdanningen skal ved midtveisvurderingen ha en 

oppfølgingssamtale med utgangspunkt i vurderingsskjemaet. Vurderingsskjemaet skal være 

underskrevet av student og veileder og studenten skal ha kopi av denne skriftlige vurderingen. Dersom 

det er usikkert om studenten vil oppfylle kravene til å få godkjent praksisperioden, skal dette 
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dokumenteres ved midtveisvurderingen. Studenten skal i møte med veileder og kontaktlærer gis 

skriftlig melding/varsel om at det er tvil om studenten vil få godkjent praksis. Denne skal inneholde en 

begrunnelse og en beskrivelse av hva studenten må gjøre for å få godkjent praksisperioden. Både 

student, veileder og kontaktlærer skal skrive under. For at studenten skal gis mulighet til å vise 

tilfredsstillende praksis den siste del av perioden skal møtet avholdes senest tre uker før 

praksisperiodens avslutning.  
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VURDERINGSKJEMA    
     

Studentens navn: _________________________________ 

Praksissted/labkurs:_______________________________ 

Fagområde:_____________________________________ 

Veileder(e):_____________________________________ 

Dato for praksisperioden:__________________________  

Klasse:_________________________________________ 

Studenten skal gjennomføre egenevaluering før innlevering/samtale med praksisveileder/faglærer. 

Studenten skal (i) krysse av vurderingspunkter fra 1-6 - der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra, og (ii) 

kommentere egen innsats for hvert punkt. 

1.   VURDERING PÅ BAKGRUNN AV LABORATORIEARBEIDET:              

   

Studenten deltar i den daglige rutinen ved laboratoriet og behersker enkelte 
analyser/undersøkelser som er aktuelle ved laboratoriet 

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 
 
 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

     

2. VURDERING PÅ BAKGRUNN AV GENERELLE VURDERINGSKRITERIER:   

     

A) Studenten planlegger, gjennomfører og vurderer eget arbeid.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 
 
 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

B) Studenten viser evne til refleksjon og viser kritiske holdninger til eget arbeid.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
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Veileders kommentarer:   

 

 

 

 

C) Studenten anvender teori i praktisk arbeid.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 

 

 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

D) Studenten følger opp smitte- og hygieneforebyggende arbeid.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 

 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

E) Studenten viser nøyaktighet i forhold til eget arbeid og i forhold til kontroll-, sikkerhets- og 

vedlikeholdsrutiner.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 

 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

F) Studenten viser evne og vilje til å samarbeide med veileder, medstudenter og øvrig personale – 

samt formidler på norsk både skriftlig og muntlig 

1 2 3 4 5 6 
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Studentens kommentar: 
 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

G) Studenten viser respekt og omtanke for pasienter   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 

 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

H) Studenten er pålitelig og punktlig.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

I) Studenten respekterer og overholder taushetsplikten.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 
 
 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

J) Studenten er engasjert og tar eget initiativ.   

1 2 3 4 5 6 

Studentens kommentar: 
 
 
 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

Oppsummering / Hva bør studenten jobbe videre med:   
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Studentens kommentar: 
 
 

 

 

Veileders kommentarer:   

 

 

 

 

 

  

  Sted og dato:  __________________________ 

    

    

……………………………..……..                                                                               ……………………………………   

Praksisveileder/emneansvarlig                             Student           

          

         


