Utfyllende bestemmelser for tildeling av praksisplasser MED-3501 og MED-3502
Vedtatt av Programstyret medisin 27.1.2012. Adm.red 11.10.12. Gjelder fra 11.10.12.
1. I femte studieår er studentene utplassert i 16 uker på sykehus og i 8 uker i primærhelsetjenesten
(allmennpraksis).
2. Studentene vil bli inndelt i tre grupper.
Gruppe 1 har 16 uker sykehuspraksis etter av 8 uker allmennpraksis
Gruppe 2 har 8 uker allmennpraksis etterfulgt av 16 uker sykehuspraksis
Gruppe 3 har 8 uker sykehuspraksis etterfulgt av 8 uker allmennpraksis og 8 nye uker med
Sykehuspraksis.
3. Seksjon for utdanningstjenester fordeler de tilgjengelige utplasseringssteder på de tre
gruppene, etter forslag fra hovedkoordinatorer for utplassering i sykehus og primærhelsetjeneste.
4. Studenten velger selv gruppe og utplasseringssted innen gruppen de ønsker å være ved.
Valgrekkefølgen avgjøres ved loddtrekning som studentene selv organiserer. Valg av
utplasseringssteder skal ha funnet sted før eksamen i MED-400. Det er ikke anledning til å velge
andre utplasseringssteder enn de som er definert av Helsefak.
5. I en eller flere av gruppene vil noen/alle plasser på sykehus være "rokeringsplasser". Dette er
plasser som fungerer som suppleringsplasser til de øvrige sykehusplasser. Alle plasser ved UNN,
unntatt særplasser, vil være rokeringsplasser. Det vil også være rokeringsplasser i
primærhelsetjenesten. Hvilke utplasseringssteder som skal ha rokeringsplasser, bestemmes av
koordinatorer og utdanningsseksjonen i fellesskap.
6. Studenter som har valgt rokeringsplass, må være forberedt på å bytte plass/flytte til ledig plass
på annet sykehus/i primærhelsetjenesten etter at sensur på ordinær eksamen MED-400 foreligger.
Studenter med lavest rokeringsnummer (R-1) får velge først blant de ledige plassene innen
gruppen.
7. Studenter som har valgt utenlandsopphold og som senere trekker seg, må gjøre dette før 1. juni.
8. Studenter som er syke under ordinær eksamen eller som stryker ved ordinær sensur mister
plassen de har valgt. Det blir derfor arrangert inntil tre nye valg ettersom bestått sensur foreligger:
i. ved klagesensur på ordinær eksamen.
ii. ved utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen.
iii. ved klagesensur på utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen.
Studentene beholder sitt valgnummer og valg av plasser skal skje på samme måte som ved
ordinært valg.
9. Det presiseres at innbyrdes bytting av valgte plasser bare kan foregå før 1. juni. Liste over
eventuelle flyttinger leveres da av trekkansvarlige studenter til utdanningsseksjonen.

