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SAMARBEID MELLOM USN OG PRAKSISSTED   
Optikerutdanningen ved USN er utarbeidet etter Forskrift om nasjonal retningslinje for 
optikerutdanning. 
Studiet er praksisnært, profesjonsrettet og forskningsbasert.  På bakgrunn av dette har USN et tett og 
løpende samarbeid med arbeidslivet som det utdannes optikerkandidater til. Praksisstudiene 
fordeler seg på alle tre studieår:  

• 1.semester: 1 ukes observasjonspraksis 

• 4.semester: 1 ukes observasjonspraksis 

• 6.semester: 8 ukers utøvende praksis 
 
  
BACHELOR OPTOMETRI SINE PRAKSISPLASSER  
Bachelor i optometri har hele Norge som nedslagsfelt.  

Tildeling av praksisplasser   
Studenten må selv fremskaffe praksisplass. 

 
NÆRVÆR OG FRAVÆR I PRAKSISSTUDIER   
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. 

  
TURNUS   
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. Studenter må gå dagvakter, 

kveldsvakter og helgevakter. Praksisstedet kan ha lengre vakter enn 7,5 timer og da skal studenten 

følge disse. Studenter har i utgangspunktet fri alle helligdager. 

  
VURDERING AV PRAKSISSTUDIER   
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, praksisveileder og praksislærer  

• Vurderingssamtaler avholdes midtveis og i slutten av praksisperioden i 6.semester, og skal være en 

dialog mellom student, praksisveileder og praksislærer  

• Student, praksislærer og praksisveileder møter forberedt til vurderingssamtalene  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-20
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-20


Faglig veiledning i optometri 

Studenten får veiledning i praksisstudiene av autorisert optiker med minimum 1 års erfaring og 

tilgang til diagnostiske medikamenter. Hensikten med veiledning er å hjelpe studenten til å utvikle sin 

egen kompetanse innen optometri, reflektere over egne handlinger, innlemme 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 den kan være knyttet til konkrete episoder/praksiserfaringer studenten har 

hatt eller skal ha, og/eller som studenten ber om veiledning på. Veiledning kan slik være 

førveiledning, veiledning i selve praksissituasjonen og etterveiledning. Alle former for veiledning 

forutsetter at studenten er delaktig og reflekterende. Veilednings og arbeidsformer blir brukt ulikt 

gjennom studiet. Tema og krav til presiseres i de aktuelle emneplanene.  

 

Forventningsnotat  

Hensikten med forventningsnotatet er at studenten konkretiserer hvilken bakgrunn og erfaringer 

hun/han har med seg inn i praksisperioden, og hvordan hun/han vil gå frem for å oppnå forventede 

læringsutbytter. veiledning i selve praksissituasjonen og etterveiledning. Alle former for veiledning 

forutsetter at studenten er delaktig og reflekterende.   

 

Ukeplan  

Ukeplanen er studentens arbeidsredskap for å nå læringsutbytter i praksis. Ukeplanen tar 

utgangspunkt i innhold som er beskrevet for den enkelte praksisperiode i emneplanen.  

 

Refleksjon 

Refleksjon er en metode for å lære i praksis. Hensikten med refleksjon er at studenten viser evne til 

systematisk og fagkritisk refleksjon. Studenten tar utgangspunkt i en pasientsituasjon eller opplevelse 

fra praksisfeltet som hun/han har vært deltagende i. Ulike metoder benyttes i forskjellige 

praksisperioder. Studenten anbefales å skrive logger gjennom praksisperioden. Dette for å reflektere 

over erfaringer en gjør i praksis og progresjon i egen læring. Loggen kan inneholde følgende 

momenter: Hva har jeg gjort og opplevd? Hvilke refleksjoner har jeg gjort? Hva har jeg lært og 

hvordan vil jeg anvende kunnskapen?  

 
Ved tvil om bestått praksis   
Ved tvil om bestått praksisstudium skal studenten få skriftlig melding om dette tidligst mulig eller 

senest tre uker før avsluttet praksisperiode, 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 før midtvurderingen 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. Referatet skal lagres i arkivet P360. 

 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-15-1090


Ikke bestått praksisstudier - etter gitt varsel  
Retningslinje vedrørende stryk i praksis og legeerklæring ligger på min.usn og er lenket til nederst i 

dokumentet.  

 
Ikke bestått praksisstudier - uten gitt varsel   
Dersom studenten i slutten av praksisstudiet utviser handlinger/atferd som åpenbart er i strid med 
studiets formål, jf. helsepersonelloven kapittel 1, § 3 og kapittel 2, § 4, og forskriften om 
skikkethetsvurdering, kan studenten få vurderingen ikke bestått også uten at det er sendt et 
forutgående varsel. 
 
Søknad om utsatt praksis 

Dersom studenter ikke innfrir kravet om tilstedeværelse på 90% og har gyldig dokumentasjon for sitt 

fravær, kan de søke om utsatt praksis. 

Retningslinjer for resultatvurdering og utsatt praksis står i sin helhet i kapittel 5 i forskrift om studier 

og eksamen ved USN. 
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