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Notat 

Til: Institutt for klinisk og molekylær medisin, Institutt for samfunnsmedisin og 
sykepleie, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Institutt for helsevitenskap 
i Ålesund, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap 

Kopi til: Ida Marie Bruun Jacobsen, Jon Magnussen, Toril Forbord 
Fra: Fakultet for medisin og helsevitenskap 

DEKANVEDTAK - Endring i retningslinjer for økonomisk tilskudd til 
studenter som gjennomfører praksisstudier ved fakultet for medisin 
og helsevitenskap 
 
Ved fusjonen ble det vedtatt felles retningslinjer for tilskudd i praksisstudier, men satsene for tilskudd ble ikke 
justert. Utgifter i praksisstudier er unntatt fra egenbetalingsforskiften, men brev fra Kunnskapsdepartementet 
påpeker at studentene ikke skal pådra seg urimelige utgifter i praksisstudier. Flere studieprogram har 
praksisstudier i store deler av Norge og studentene må flytte på hybel og/eller pendle til sitt praksissted. 
Tilbakemelding fra studentene er at det påløper store merkostnader med ekstrahybel på praksisstedet og 
pendling.  
Fakultet for medisin og helsevitenskap har med bakgrunn i dette vedtatt å gjøre følgende endringer i dagens 
retningslinjer for økonomisk tilskudd: 
 Tilskudd til daglig pendling:  

1. Kilometerstand for å utøse tilskudd til daglig pendling reduseres fra 60 km til 50 km. 
2. Tilskudd til daglig pendling økes fra 75 kr per dag/300 kr per uke til 125 kr per dag/625 kr per 

uke. 
 Tilskudd til husleie: 

Tilskudd til husleie økes fra inntil 750 kr per uke/3000 per måned til inntil 1250 kr per uke/ 
5000 per måned. 

 Endring i hvem retningslinjene gjelder for: Retningslinjene skal også gjelder for farmasi- og 
medisinstudiet, men emnet utplassering i lokalsykehus(IIIB) holdes utenfor retningslinjene av 
praktiske årsaker.  

 Endringene trer i kraft f.o.m 1.8.2021. (Vi gjør oppmerksom på at nettsider for retningslinjene for 
økonomisk tilskudd vil oppdateres først etter at praksisperiodene i vårsemesteret 2021 er 
gjennomført)
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