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Hvor kan du ha praksis  
Bachelor i radiografi har praksisplasser i Helseforetak i vår region, men også i andre regioner, samt i 
røntgeninstitutt og kommuner.  

Praksissteder: 

Praksis gjennomføres primært i Buskerud, Akershus og Vestfold. I noen av praksisperiodene vil det 

også være mulighet for praksis i Oslo, Telemark og Agderfylkene samt i Sverige (Arvika/Säffle). 

Ved reiser til og fra praksissted som overstiger 50 km en vei, kan studentene søke om delvis refusjon 

av reiseutgifter. Dersom det er ikke mulig å benytte offentlig kommunikasjonsmiddel, kan det gis 

støtte til bruk av egen bil etter gjeldende satser hos Folketrygden. USN dekker hybelutgifter ifm. 

praksis for radiografstudenter ved utvalgte praksisplasser som har særlig lang reisevei innenfor USN 

sitt nedslagsfelt. Spesifikke plasser dette gjelder vil bli opplyst ut fra hvilke plasser som må benyttes i 

en praksisperiode. 

Praksisperiodene  
Praksisperiodene i studier er fordelt i alle tre årene og fordeler seg slik:  

2 x 2 uker observasjonspraksis i 1 år, 2 x 9 uker i 2 år og 2 x 3 uker i 3 år. 

Du kan lese mer om praksisemnene her: https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/ 

Faglig veiledning i radiografi 
Studenten får veiledning i praksisstudiene. Hensikten med veiledning er å hjelpe studenten til å utvikle 

sin egen radiografikompetanse, reflektere over egne handlinger, integrere teoretisk kunnskap med 

sine praktiske erfaringer, samt å utvikle sine praktiske ferdigheter. Veiledningen skal gi studenten 

konstruktive tilbakemeldinger og vurdering underveis. Veiledning kan foregå i konkrete 

pasientsituasjoner eller til konkrete praksiserfaringer studenten har hatt eller skal ha. Alle former for 

veiledning forutsetter at studenten er delaktig og reflekterende. Veilednings- og arbeidsformer blir 

brukt ulikt gjennom studiet. Tema og krav presiseres i de aktuelle emneplanene. 

https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/


Fravær og turnus 
Alle praksisperiodene er obligatoriske med krav om 90 % oppmøte. Ved sykdom eller andre 
tungtveiende grunner kan det gis godkjennelse for inntil 10% fravær. Fravær som overskrider 10% må 
tas igjen. Ved gyldig fravær utover 10% kan studenten søke om å få utsatt sin praksis, jf. forskrift om 
studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 5-3. Det er da opp til fakultetet å avgjøre om 
hele praksisperioden må gjennomføres på nytt og på hvilket tidspunkt praksis kan gjennomføres. 
Normalt vil utsatt praksis bli gjennomført i påfølgende studieår, ved neste ordinære gjennomføring av 
praksisperioden. Dersom fraværet overskrider 25%, blir praksisperioden vurdert til «ikke bestått» og 
må tas igjen i sin helhet påfølgende studieår. Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang 
dersom første forsøk ble vurdert til "ikke bestått", jf. nevnte forskrift § 5-4 første ledd. 

Der turnus er aktuelt, settes turnus opp i samsvar med praksisveileders turnus for å oppnå kontinuitet 
i faglig utvikling og gi et godt grunnlag for vurdering. Turnus godkjennes av lærerveileder og er en 
bindende avtale mellom praksissted og student. Eventuelle endringer i turnus underveis skal 
godkjennes av lærerveileder. Studenter må gå dagvakter, kveldsvakter og helgevakter. For noen 
praksissteder er også nattevakter aktuelt. Praksisstedet kan ha lengre vakter enn 7,5 timer og da skal 
studenten følge disse. Studenter har i utgangspunktet fri alle helligdager. 

Praksisvurdering  
Praksisstudiet vurderes til bestått / ikke bestått på grunnlag av praksisveilederens og lærerens 

vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, innfridde arbeidskrav og innfridd krav til 

tilstedeværelse. 

Dette består av en løpende vurdering og avtalte vurderingssamtaler. 

Praksisstudier er en kontinuerlig vurderingssituasjon.  

• Vurdering av studentens læring og forventet læringsutbytte tydeliggjøres ved vurderingssamtaler 

mellom student og praksisveileder/praksislærer  

• Vurderingssamtaler avholdes mellom student og praksisveileder/praksislærer ved ulike tidspunkter 

avhengig av praksisemnet 

• Student, praksislærer og praksisveileder møter forberedt til vurderingssamtalene 

Hva skjer ved tvil om bestått praksis  
Ved tvil om bestått praksis skal studenten få skriftlig melding om dette så tidlig som mulig, jf. 

forskrift om studier og eksamen ved USN. Meldingen skal angi hva studenten ikke oppfyller av 

læringsutbyttebeskrivelsene og hvilke krav som må oppfylles for å få karakteren bestått. 

 

Dersom varsel ved fare for ikke bestått praksis gis, skal det skrives referat fra samtalen mellom 

student, praksisveileder og praksislærer. Praksislærer har ansvaret for å skrive referat og sende 

student og praksisveileder. Studenten har rett til å sende kommentarer til praksislærer. 

Ikke bestått praksis  
Retningslinje som gjelder for stryk i praksis og legeerklæring 

(https://min.usn.no/getfile.php/13576025-

1562072297/min.usn.no/Norsk/Student/Tjenester%20for%20studenter/Regelverk/Notat%20vedr

%C3%B8rende%20stryk%20i%20praksis%20og%20legeerkl%C3%A6ring.pdf) 

 

https://min.usn.no/getfile.php/13576025-1562072297/min.usn.no/Norsk/Student/Tjenester%20for%20studenter/Regelverk/Notat%20vedr%C3%B8rende%20stryk%20i%20praksis%20og%20legeerkl%C3%A6ring.pdf
https://min.usn.no/getfile.php/13576025-1562072297/min.usn.no/Norsk/Student/Tjenester%20for%20studenter/Regelverk/Notat%20vedr%C3%B8rende%20stryk%20i%20praksis%20og%20legeerkl%C3%A6ring.pdf
https://min.usn.no/getfile.php/13576025-1562072297/min.usn.no/Norsk/Student/Tjenester%20for%20studenter/Regelverk/Notat%20vedr%C3%B8rende%20stryk%20i%20praksis%20og%20legeerkl%C3%A6ring.pdf


Skikkethetsvurdering 
Radiografutdanningen er underlagt skikkethetsvurdering. Se hovedsiden og USN nettside: 

https://www.usn.no/om-usn/regelverk/ 

Legemiddelhåndtering 
Studentens medvirkning til legemiddelhåndtering i praksisstudier reguleres av Forskrift av 3. april 

2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 

(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2008-04-03-32) samt praksisstedets egne 

retningslinjer. 

 

Det følger av forskriftens § 4 fjerde ledd at studenter kan gis oppgaver i tråd med 

helsepersonellovens § 5 annet ledd (2) som lyder: «Elever og studenter skal som regel bare gis 

oppgaver ut fra hensynet til opplæring». 

 

Det finnes ikke egne retningslinjer for håndtering av legemidler på radiografi. 

 

 

https://www.usn.no/om-usn/regelverk/
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