Kapittel 3.b Utfyllende bestemmelser for praksisperioder MED-500
II. Særplass og særordning for praksis i MED-500 5.studieår
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1. Definisjoner
Særplass eller særordning under utplasseringen i MED-500 er å betrakte som dispensasjon fra
studieplanen.
Med særplass forstås tildeling av særskilt plass i henhold til kriterier for særplass gitt i pkt. 4
"Kriterier for særplass".
Med særordning forstås forskyvning av utplasseringen i tid. Særordningen innvilges på bakgrunn
av pkt.5 "Kriterier for særordning".
2. Søknadsprosedyre
Søknad om særplass/særordning stiles til Programstyret for medisin og sendes Seksjons for
utdanningstjenester. Søknad om særplass/særordning behandles av Seksjon for
utdanningstjenester. Programstyret for medisin er ankeinstans. Søknad skal vedlegges
dokumentasjon i form av attester, legeerklæringer o.l. Søkeren kan innkalles til nærmere samtale.
Søknader om særplass/særordning under sykehus- og primærhelsetjenesten behandles samtidig.
3. Søknadsfrist
Frist for søknad om særplass/særordning under sykehus- og primærhelsetjenesten er 1. mars for
utplassering i både høst- og vårsemesteret. Denne søknadsfristen kan fravikes i helt spesielle
tilfeller dersom det har dukket opp forhold som søker ikke kunne være kjent med ved
søknadsfirstens utløp.
4. Kriterier for særplass.
a. Enslige forsørgere med barn til og med grunnskolen kan etter en helhetsvurdering innvilges
særplass i samsvar med behov.
b. Andre særlig tvingende grunner kan berettige til særplass etter en helhetsvurdering i hvert
enkelt tilfelle.
c. Medisinske indikasjoner for student eller nærmeste familie kan berettige til særplass etter en
vurdering i hvert enkelt tilfelle.
d. Samisktalende studenter kan få særplass i samiske områder. Disse må før trekning gi beskjed om
de ønsker seg plass på Hammerfest eller Kirkenes sykehus og/eller i distrikt med stor andel av
samisktalende befolkning. Plassene på disse stedene kan ikke fylles opp før de som faller inn under
denne gruppen har valgt plass.
e. Studenter med barn og som ikke oppfyller krav til særplass, kan få velge sykehus- og
distriktsplass før de andre studentene hvis studentene på kullet er enig i dette. Maksimalt 50 % av
plassene på hvert sykehus kan opptas av studenter fra denne gruppen.
f. Toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høgre utdanning parallelt med sin satsning på
toppidrett, jf Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite/Olympiatoppen, Troms idrettskrets og Universitetet i Tromsø. Disse kan derfor innvilges
særplass. (Se pkt 6.f)
5. Kriterier for særordning.
a. Enslige forsørgere med barn til og med grunnskolen kan etter en helhetsvurdering innvilges
særordning i samsvar med behov.
b. Andre særlig tvingende grunner kan berettige til særordning etter en helhetsvurdering i hvert
enkelt tilfelle.

c. Medisinske indikasjoner for student eller nærmeste familie kan berettige til særordning etter en
vurdering i hvert enkelt tilfelle.
d. Toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høgre utdanning parallelt med sin satsning på
toppidrett, og kan innvilges særordning. (Se punkt 6.f)
6. Presisering
a. Den enkelte student plikter å søke å legge forholdene slik til rette at utplasseringen kan
gjennomføres uten tildeling av særplass/særordning.
b. Studenter som føder barn og derved har omsorg for spedbarn, forventes det at tar permisjon fra
studiet. Situasjonen kvalifiserer normalt ikke for særplass/særordning.
c. Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for
særplass/særordning.
d. Studenter med barn og som ikke oppfyller krav til særplass, kan få velge sykehus- og
distriktsplass før de andre studentene, hvis studentene på kullet er enige i dette. Maksimalt 50 % av
plassene på hvert sykehus kan opptas av studenter fra denne gruppe per periode.
e. At man har ansvaret for eller besøksrett til barn, uansett alder, gir som hovedregel ikke grunnlag
for tildeling av særplass/særordning, med unntak for de tilfeller som kommer inn under punkt "4a".
f. Tjenesten under utplasseringen i MED-500 regnes som hovedbeskjeftigelse. Arbeids-, forskningseller økonomiske forhold gir som hovedregel ikke grunnlag for særplass/særordning.
g. Med toppidrettsutøver menes: "En utøver som satser på idretten sin og aktivt deltar i
konkurranser på nasjonalt eller internasjonalt nivå"
h. Studenter som innvilges særordning vil ikke kunne velge utplasseringssted.
i. Studenter kan ikke selv skaffe praksisplass.
j. Kullet er selv ansvarlig for hvilke prosedyrer de benytter seg av vedrørende trekking av
valgnummer.

