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UiA
Bioingeniørutdanning
Praksisstudier
Utdanningskonferansen 26.april 2018
v/Studiekoordinator/emneansvarlig for praksis Vigdis Landsverk

UiA Bachelor i BIOINGENIØRFAG –
30 studieplasser
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Styring av og avtaler om PRAKSIS i dag:
• Rammeavtale mellom Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) og UiA bygger på inngått 

avtale mellom Helse Sør Øst og universitetet. 

• Overordnet samarbeidsorgan mellom SSHF og UiA er det øverste formelle organet for 
samarbeid. 

• Samarbeidsorgan mellom Laboratorieavdelingene i SSHF og Bioingeniørutdanningen
• Avtale som regulerer ansvar, roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på 

alle relevante nivå. Denne regulerer også utviklings- og innovasjonssamarbeid.
• Samarbeidsorganet er rådgivende organ i forhold til de respektive parters beslutningsorganer

• Har også avtale og samarbeidsorgan med Laboratorieavdelingene ved
Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Deler av praksis kan tas i utlandet:

Haydom Lutheran Hospital i Tanzania
General Sir John Kotelawala Defence
University (KDU) på Sri Lanka
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I tillegg: Nordplus/BIOnord: 
- samarbeid med 19 ulike institusjoner i Norden + Estland
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Antall praksisplasser med avtale:
SSHF (SSK og SSA) 20 praksisplasser 
SUS 6 praksisplasser

HLH 4+ praksisplasser i 4-6 uker
KDU 2+ praksisplasser i 4 uker
Nordplus/BIOnord

Vi har hatt studenter i praksis ved Sykehuset Telemark HF, AHUS, 
Helse Fonna, Vestre Viken, Unilabs AS og flere
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Definisjoner som brukes på UiA:

• Praksis
• praksisstudier, som foregår i autentiske yrkessituasjoner under veiledning.
• avtalene sier at sykehusene har ansvar for å stille kvalifiserte veiledere til 

disposisjon, jfr. Rammeplanen (2005) «Veileder må være kompetent og 
fortrinnsvis bioingeniør». 

• Laboratorieundervisning/laboratorieøvelser/ferdighetstrening
• Foregår på UiA med fast ansatte og/eller innleide bioingeniører
• Foregår i nesten alle emner i bioingeniørstudiet
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Studieplan siden 2014 
1.studieår 2.studieår 3.studieår

Høst 2015 Vår 2016 Høst 2016 Vår 2017 Høst 2017 Vår 2018

KJ-111
Generell 
kjemi
10sp

KJ-113
Organisk og 
analytisk kjemi

10sp

ML-111
Molekylær-
biologi 

10sp

MA-143
Biostatistikk

10sp

ML-302
Medisinsk 
mikrobiologi 
10sp

ML-311
Medisinsk 
laboratorie -
teknologi II, 
praksis

15sp

BIO-111
Cellebiologi 
med 
genetikk

10sp

ML-205
Hematologi og 
blodprøve-
taking

7,5sp

ML-306
Patologi

10sp

ML-209
Mikrobiologi

5sp

ML-310
Medisinsk 
laboratorie -
teknologi I, 
praksis
5sp

ML-112
Human 
anatomi og 
fysiologi
med 
blodprøve-
taking

10sp

BIO-205
Immunologi

5 sp

SV-125
Samfunns-
vitenskapelige 
og 
humanistiske 
emner

PunktPraksis

10sp

ML-314
Anvendt 
molekylærbiologi

5 sp

ML-313

Medisinsk 
biokjemi med 
automasjon og 
kvalitetssikring

15sp

ML-312
Bacheloroppgave

15sp

KJ-212
Biokjemi 

10sp

ML-307
Transfusjons-
medisin
10 sp
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Praksis omfatter:
• 1. semester  

• Observasjonspraksis /Omvisning på sykehuslaboratoriene i Kristiansand og Arendal

2 dager 

• 2. semester Blodprøvetaking i sykehus 2 «runder» og/eller pol.kl

• 3.semester Punktpraksis 2 dager 
• Knyttet til Etikk og Kommunikasjon samt oppgaveskriving

• 5.semester 5 sp Praksis 3 uker/15 dager

• 6.semester 15 sp Praksis 9 uker/45 dager
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Arbeidsmengde per studiepoeng (sp):

• 1 sp skal tilsvare en arbeidsbelastning for studentene på 27 
timer. Dette gjelder i alle emner på UiA. 

Eksempel på 20 sp praksis: 27 timer X 20 = 540 timer
• Hver praksisuke har 5 dager á 7,5 timer= 37,5 timer per uke
• Med 37,5 t/uke utgjør 540 timer: 14,4 uker 

• Studentene får 12 uker praksis á 37,5 timer = 450 timer
• For- og etterarbeid utgjør da 2,4 uker eller 90 timer
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• Informasjonsmøter før praksis på UiA og SSHF
• Obligatorisk undervisning om kvalitetssikring (krav fra praksis)
• Utfylling av egenmeldinger (TB/MRSA)
• Faglig forberedelse – selvstudier og e-læringer laget til praksis
• Skriving og innlevering av 

• 2 forventningsnotater
• 6 refleksjonsnotater (etter hver avdeling) 
• 6 oppgaver/oppgavesett – det vil si ett oppgavesett fra ved hver avdeling

• Forberedelse til vurderingssamtaler (midtveis og slutt)
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Innhold i 90 timer for- og etterarbeid
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5.semester:

ML-310 Medisinsk laboratorieteknologi, praksis 5 sp

• 3 uker praksis innen (dag og/eller kveld)

• Medisinsk biokjemisk avdeling
• Preanalytisk /blodgass
• Urinlaboratoriet
• Klinisk kjemi
• Immunkjemi
• Automasjon
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6.semester
ML-311 Medisinsk laboratorieteknologi, praksis 15 sp

• 9 uker ekstern praksis fordelt på

• Hematologi og koagulasjon 1 uke
• Medisinsk mikrobiologi 2 uker
• Patologi 2 uker 
• Transfusjonsmedisin 2 uker + 1 vakt
• Immunologi 3 dager
• Nukleærmedisin 1 dag
• Fordypning i en av de over 1 uke

Alle studenter som har deler av praksis i utlandet får transfusjonsmedisin + «annet»
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Styring og sikring av det faglige innholdet:
VEILEDERGRUPPER samarbeider om drift og utvikling av praksisstudiene 

UIA
• Studiekoordinator/Emneansvarlig for praksis + andre ved behov
Bioingeniører ved sykehusene har studenter og veiledning som en del av sin faste stilling
SSHF
• Studentkoordinator ved Sørlandet sykehus Arendal 50%
• Studentkoordinator ved Sørlandet sykehus Kristiansand 40%
• Praksisveileder Patologi, SSK 20%
• Praksisveileder Mikrobiologi, SSK 20%
• Praksisveileder Transfusjonsmedisin, SSK 20%
SUS
• Studentkoordinator ved laboratorieavdelingene v/SUS 50%

Styring og sikring av det faglige innholdet forts:

En rekke dokumenter styrer innholdet i praksis:

• «Plan for praksis» 
• Læringsutbytte er beskrevet i og redigeres i samarbeid med UiA og 

praksisfeltet.
• Retningslinjer for samarbeid om praksisundervisning, ansvarfordeling og 

innhold i praksis. 
• Infoskriv og e-læringer
• Vurderingsskjema for studentsamtale
• Vurderingsskjema til bruk for veileder og UiA
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Styring og sikring av det faglige innholdet forts:

Tett samarbeid mellom de som underviser i de medisinske 
emnene og de medisinske sykehuslaboratoriene

• Noen undervisere har delte eller II’er stillinger (SSHF, OsloMet)
• Bioingeniører og legespesialister fra SSHF er timelærere og/eller 

veileder bacheloroppgaver
• UiA ansatte er på hospitering 
• Fellesmøter, spesielt ved endringer i studiet eller emner
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Styring og sikring av det faglige innholdet forts:
• Avtalene sier at sykehusene har ansvar for å stille kvalifiserte 

veiledere til disposisjon, jfr. Rammeplanen (2005)«Veileder må være 
kompetent og fortrinnsvis bioingeniør». 

• Instituttet setter av 50.000 kr hvert år som kan brukes til 
fellesprosjekter mellom UiA og praksisfeltet og/eller til 
veiledningsseminarer.

• Bi årlige seminarer for veiledere i praksis (40 -60 deltagere)
• Innholdet i seminaret bestemmes i veiledermøtene
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Vurdering
• Løpende vurdering og skikkethetsvurdering foregår gjennom hele 

praksisperioden.

• Studentkoordinator/praksisveileder har ansvar for å hente inn 
informasjon om studenten og fylle ut vurderingsskjema før midtveis-
og sluttsamtalen og sende den til emneansvarlig for praksis på UiA

• Alle arbeidskrav må være bestått

• Bestått / ikke bestått
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