Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.
§ 1. Virkeområde
1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Nord
universitet.
2. Reglementet regulerer tildeling og endring av praksisregion og praksissted ved
praksisstudier i bachelorstudiene i sykepleie ved Nord universitet.
§ 2. Definisjoner
I dette reglementet forstås med:
1. Studiested: Det sted der studenten skal gjennomføre sin teoretiske opplæring.
Nord universitet benytter tre ulike studiesteder i bachelorstudiene i sykepleie; Bodø,
Helgeland (Mo i Rana) og Vesterålen (Stokmarknes).
2. Praksisperiode: Tidsavgrenset periode av bachelorstudiet i sykepleie hvor ett eller
flere praksisstudier inngår.
3. Praksisregion: Det geografiske område studenten er tilknyttet i sine praksisstudier.
4. Nærpraksis: Praksisstudier som gjennomføres i samme praksisregion som der hvor
studiestedet er lokalisert.
5. Fjernpraksis: Praksisstudier som gjennomføres i en annen praksisregion enn der hvor
studiestedet er lokalisert.
6. Praksissted: Det konkrete sted / den konkrete institusjon hvor studenten skal ha
praksisstudier.

Praksisperioder Bachelor i sykepleie på heltid:
• 1. periode (2. og 3. semester) består av følgende deler: Hjemmesykepleie og sykehjem
• 2. periode (4. og 5. semester) består av følgende deler: Kirurgisk og medisinsk
sykepleie, samt psykisk helsearbeid
• 3. periode (6. semester) består av: Avsluttende praksisstudier
Praksisperioder ved nett- og praksisbasert Bachelor i sykepleie på deltid:
• 1. periode (3. semester) består av følgende deler: Sykehjem og hjemmesykepleie
• 2. periode (5. semester) består av følgende deler: Kirurgisk og medisinsk sykepleie
• 3. periode (7. semester) består av følgende deler: Psykisk helsearbeid
• 4. periode (8. semester) består av: Avsluttende praksisstudier

§ 3. Praksisregion – tildeling
1. Tildeling av praksisregion blir foretatt i forkant av hver praksisperiode, jf § 2.
Tildeling av praksisregion foregår ved loddtrekning blant studentene.
2. Studenter ved campus Bodø avvikler praksisstudier i praksisregionene Salten, Lofoten,
Vesterålen eller Helgeland Sør.

Studenter ved campus Vesterålen avvikler praksisstudier i praksisregionene Lofoten
eller Vesterålen.
Studenter ved campus Helgeland avvikler praksisstudier i praksisregionene Helgeland
Nord og Helgeland Sør.
3. Praksisregionene omfatter:
Praksisregion Salten: Primært kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Kommunene
Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold benyttes i noen tilfeller
Praksisregion Lofoten: Primært kommunene Vestvågøy. Kommunene Flakstad,
Moskenes og Vågan benyttes i noen tilfeller.
Praksisregion Vesterålen: Primært kommunene Hadsel og Sortland. Kommunene
Andøy, Bø, Lødingen og Øksnes benyttes i noen tilfeller.
Praksisregion Helgeland Nord: Kommunene Hemnes, Nesna og Rana.
Praksisregion Helgeland Sør: Deles inn i Indre (kommunene Vefsn, Hattfjelldal og
Grane) og Ytre (kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord).
Enkelte andre kommuner kan unntaksvis være aktuelt.
4. Alle studenter må påregne at minst en praksisperiode må gjennomføres som
fjernpraksis. Studenter som ønsker det, kan etter søknad normalt gjennomføre alle
praksisperioder som fjernpraksis. Dersom særskilte grunner som nevnt i 5. ledd
foreligger kan det søkes om å bli prioritert for nærpraksis ved tildeling av
praksisregion. Studenter som får innvilget prioritet holdes utenfor loddtrekningen så
langt det lar seg gjøre. Søknad om gjennomføring av praksis som fjernpraksis eller
prioritet for nærpraksis ved tildeling av praksisregion må fremsettes for hver tildeling
av praksisregion, og gjelder kun for den enkelte praksisperiode, jf § 2.
5. Søknader om å bli prioritert for nærpraksis ved tildeling av praksisregion skal
begrunnes og behov for prioritering dokumenteres. Prioritet for nærpraksis kan
innvilges for studenter som i praksisperiodene (i prioritert rekkefølge):
a. Har aleneforsørgeransvar for barn under 18 år.
b. Har forsørgeransvar for barn under 12 år.
c. Inntil tre studenter med viktige studentpolitiske verv prioriteres for nærpraksis
i perioder hvor de innehar tillitsverv. ProStud avgjør hvilke konkrete
tillitsvalgte som skal prioriteres.
d. Er toppidrettsutøvere i henhold definisjonen i samarbeidsavtale mellom
Nord, Norges Idrettsforbund og Olympiske komité / Olympiatoppen og
Nordland Idrettskrets.
e. Studenter som ikke uten urimelig belastning på grunn av vektige
velferdsgrunner, så som for eksempel egen, egne barns og ektefelle / samboers
sykdom, kan gjennomføre fjernpraksis.
6. Studenter som har søkt om prioritet for nærpraksis, men som har blitt plassert i
fjernpraksis, vil ved neste regionsfordeling bli prioritert for nærpraksis, etter at
tildeling av prioritet i henhold til § 3, punkt 5 a-e er foretatt. Prioritet etter denne
bestemmelsen vil kun skje i den grad man tidligere ikke har blitt tildelt omsøkt
nærpraksis.

7. Søknader om å få gjennomføre praksisstudier som fjernpraksis trenger ikke
begrunnelse eller dokumentasjon.
8. Søknader som nevnt i punkt 4 avgjøres av fakultetsadministrasjonen.
9. Universitetet forbeholder seg retten til å endre tildeling av en eller flere studenters
praksisregion ved forhold nevnt i § 5. Studentene skal informeres om endring av
praksisregion så tidlig som mulig.

§ 4. Frister og formalkrav ved tildeling av praksisregion
1. Alle studenter skal innlevere skjema for tildeling av praksisregion i forkant av hver
tildeling av praksisregion. I skjemaet skal det fremgå om studenten søker prioritet etter
§ 3, punkt 4. Skjemaet skal også inneholde informasjon om forhold beskrevet i § 7,
punkt 4.
2. Frist for innlevering kunngjøres på Fronter i forkant av hver praksisperiode. Skjema
leveres fakultetsadministrasjonen.
3. Studenter som søker om prioritet som nevnt i § 3, punkt 5 må vedlegge
dokumentasjon på de forhold som begrunner søknaden. Dokumentasjon av forhold
nevnt i § 3, punkt 5, bokstavene c-e må leveres for hver søknad, og være av nyere
dato. Forhold nevnt i § 3, punkt 5, bokstav a og b må kun leveres én gang. Ettersendt
dokumentasjon må være fakultetsadministrasjonen i hende senest to uker etter
søknadsfristen.
4. Dokumentasjon godkjennes ikke dersom den ikke er utstedt på aktuell institusjons
brevark, undertegnet eller elektronisk godkjent, og stemplet. Studenten er selv
ansvarlig for at søknad om prioritet nevnt i § 3, punkt 5 er tilstrekkelig dokumentert.
5. Søknader og dokumentasjon som fremsettes etter frist, samt søknader som ikke er
tilstrekkelig dokumentert blir avvist.
6. Søknader om prioritet etter § 3, punkt 4 behandles i henhold til forvaltningslovens
regler om saksbehandling av enkeltvedtak.

§ 5. Søknad om endring av tildeling av praksisregion
1. Dersom forhold som nevnt i § 3, punkt 5, a-e inntreffer etter at tildeling av
praksisregion har blitt gjennomført, kan studenten søke om å få endret tildelt
praksisregion.
2. Søknad om endring etter § 5 må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at forhold
nevnt § 3, punkt 5, a-e har inntruffet, men ikke senere enn én (1) måned før oppstart
av praksisperiode.

3. Søknader som fremsettes etter fristen nevnt i § 5, 2. ledd vil av hensyn til øvrige
studenters innrettelse og avtaler med praksisstedene bli avvist.
4. Reglementets § 4, punkt 2 – 6 gjelder tilsvarende for søknader etter § 5.

§ 6. Praksisregion ved avbrudd i studier
1. Studenter som går i permisjon eller har annet avbrudd i studiet må påregne at
endringer i tildelt praksisregion kan forekomme.
2. Ved gjenopptakelse av studiene må studenten søke om eventuell prioritet etter § 3,
punkt 4 på nytt.
3. Hvor studenten skal gjenoppta sine studier midt i en praksisperiode er studenten selv
ansvarlig for å søke om eventuell prioritet etter 3, punkt 4 innen fristen for aktuell
praksisperiode.

§ 7. Tildeling av praksissted
1. Oversikt over mulige praksissteder gjøres kjent for studentene så tidlig som mulig.
2. Tildeling av praksissted gjøres av fakultetsadministrasjonen og studieleder eller den
denne bemyndiger. Tildeling av praksissted foretas i forkant av hvert enkelt
praksisstudium. Endelig fordeling kunngjøres på Fronter.
3. I tildelingen tas det så langt som mulig hensyn til studenter som har behov for å ha
praksis på et bestemt sted. Vilkårene i § 3, punkt 5 kan i prioritert rekkefølge legges til
grunn i vurderingen.
4. En student som har, nylig har hatt, eller skal tre inn i et ansettelsesforhold, eller har
andre nære relasjoner for øvrig, ved et praksissted bør ikke gjennomføre praksisstudier
der. Studenten er selv ansvarlig for å opplyse om forhold som nevnt over, og som det
antas vil kunne ha betydning for tildeling av praksissted.
5. Tildeling av praksissteder er endelig, og kan ikke påklages.

§ 8. Ikrafttredelse
1. Reglementet trer i kraft fra og med høsten 2012.
2. For kull i løp gjelder gammel forskrift så langt praksisregioner er fordelt forutfor
ikrafttredelse av nytt reglement.

