
Informasjonsskriv PSYC5410 - Hovedpraksis  

 

Endringer i fordeling av praksisplasser 

 På informasjonsmøte 2. mai 2017 ble dere presentert for den nye avtalen med Helse Sørøst 
og de endringene denne avtalen medfører knyttet til fordeling av praksisplasser fra og med 
høsten 2017. 

• Den nye avtalen medfører at PSI vil bli tildelt et fast antall praksisplasser på for- og 
hovedpraksis hvor alle studentene på hvert kull blir fordelt. 

• Det vil ikke lenger være mulig å prioritere spesifikke praksisplasser. 

• Dere vil gjøre en prioritering basert på om dere vil ha hovedpraksis i voksenpsykiatri, 
barn/unge eller førstelinje/forebyggende. 

• På bakgrunn av prioriteringer vil praksisplasser bli fordelt ved loddtrekning. 

Tilrettelegging  

• Du kan melde inn særskilte forhold som setter begrensninger på hvor du kan være i praksis. 

Dette kan være barnepass, egenterapi etc.  

• Meld fra om du ønsker praksisplass utenfor Oslo. 

• I tilfeller hvor det ikke er mulig å pendle daglig fra Oslo vil utgifter til bolig bli dekket. 

De dette gjelder bes kontakte praksiskonsulent etter fordeling. 

 

Oppmelding og frister  

• Studentene vil melde seg opp i studentweb fra og med 08. mai med frist 15. mai.   

• Ønsker om tilrettelegging, og ønske om praksis utenfor Oslo, leveres i eget nettskjema innen 

frist 15. mai. Link til nettskjema https://nettskjema.uio.no/answer/83394.html  

• 18. mai vil dere motta en liste en liste med fordeling av praksisplasser. 

• Frem til 22. mai kl. 12.00 vil det være mulig å bytte praksisplasser internt. 
Bytter meldes fra til praksiskonsulent per e-post og medstudent må settes i kopi.  

• Innen 1. juni skal dere ha blitt kontaktet av helseforetaket.   

• Vi har allerede fått inn forespørsler om forhåndsreserveringer og de vil blir tatt til følge.  

• Hvis dere har søkt om forhåndsreservering på bakgrunn av barnepass ber vi dere melder 

dere opp i studentweb og fyller ut nettskjema.    

Refusjon og reiseutgifter 

 Refusjon gis til studenter som blir tildelt praksisplass utenfor sone 1.  

Det gis refusjon fra og med sone 2 for henholdsvis opptil fem månedskort.   

• Dersom man har fått innvilget forhåndsreservert praksisplass på geografisk grunnlag 

omfattes man ikke av den ordinære refusjonsordningen da det antas at studenten bor i 

nærheten av praksisstedet. Man får likevel innvilget inntil to reiser tur/retur Oslo i løpet av 

https://nettskjema.uio.no/answer/83394.html


semesteret i forbindelse med undervisning i regi av Psykologisk institutt. Alle satser er basert 

på billigste kollektive reisevei. 

• Ved praksissteder der det ikke er mulig å pendle daglig fra Oslo vil helgereiser bli refundert 

ved billigste kollektive reisevei 

• Evt. refusjon av bilkjøring skal avklares og godkjennes på forhånd. 

• Refusjonsskjema og utfyllende informasjon knyttet til refusjon finner dere på nettsiden til PSI 

 

Utfyllende informasjon om praksis finner dere på emnesidene 

http://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/praksis.html 

Ved andre spørsmål kan dere kontakte  
praksiskonsulent Simen Gudbrandson  
Epost: simen.gudbrandson@psykologi.uio.no    
Tlf: 22845279 
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