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Felles regler for delvis refusjon av bachelor studentenes merutgifter i 
praksisperiodene  
Studenter i bachelorstudiene ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap samt Institutt for helse-, 
sosial- og velferdsfag, Fakultet for helse- og sosialvitenskap har muligheter for å søke om dekning av 
merutgifter knyttet til praksis hvis avvikling av praksis medfører særlig lang reisevei.  
Refusjon av merutgifter kan kun innvilges i de tilfeller avvikling av praksis medfører en reisevei på 
mer enn 50 km hver vei for studenten beregnet etter reglene beskrevet under. Maksimum samlet 
refusjon er kr 500,- pr uke i praksisperioden.  
Godtgjøring for daglige reiser beregnes ut fra den korteste av avstandene enten bolig – praksissted 
eller campus – praksissted. Med bolig menes hjemsted eller semesteradresse. Reisegodtgjørelse gis 
etter rimeligste takst for offentlig kommunikasjonsmiddel på strekningen. Dersom det ikke er mulig å 
benytte offentlig kommunikasjonsmiddel, kan det gis støtte til bruk av egen bil etter til enhver tid 
gjeldende satser hos Folketrygden.  
I de tilfeller det er mer hensiktsmessig for studenten å leie bolig fremfor å pendle, kan studenten 
søke om dekning av utgifter til bolig. Maks støtte for bolig er den samme som for reise, kr 500,- pr 
uke. Dette beløpet inkluderer alle utgifter som er knyttet til leien.  
 
Krav om dekning:  

 Refusjon av utgifter skjer etter at praksisperioden er gjennomført og studenten har framlagt 
dokumentasjon på tilstedeværelse i hele perioden i praksis.  

 Det benyttes eget søknadsskjema for å søke om dekning av merutgifter i praksis. Dette er 
tilgjengelig på min.usn.no.  

 Skjema med dokumentasjon sendes elektronisk og behandles forløpende av 
praksiskoordinator på fakultetet.  

 Krav om dekning av utgifter må være levert senest 15.juni i det studieåret praksisperioden er 
gjennomført.  

 
Dersom studenten, uansett grunn, ber om en spesifikk plassering eller søker om og får godkjent 

praksisplass utenfor HSNs praksisfelt, dekker studenten merutgiftene selv. 


