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Retningslinjer for refusjon av ekstraordinære reise- og/eller boutgifter for 
studenter i praksis 

VID vitenskapelige høgskole 

Godkjent av rektor 29. juni 2021 

Overordnede prinsipp 

1. Studenter ved VID må påregne reiseutgifter til og fra praksissteder. 
 

2. VID vil så langt det lar seg gjøre, tilby praksisplasser lokalt.  
 

3. Hvis reise til praksisstedet medfører ekstraordinære utgifter for studenten, kan studenten 
søke om å få disse dekket av VID etter lokale bestemmelser knyttet til de ulike studiestedene.  

 
4. Refusjonen gis etter takster for offentlig transport. Det gis i utgangspunktet ikke støtte til bruk 

av privatbil. Dersom praksisstedet ikke kan nås med kollektive reisemåter, kan det innvilges 
reisegodtgjørelse i henhold til VID sine satser på kr 1,50/km. Krav eller kvitteringer utover 
rimeligste alternativ blir ikke utbetalt. Utgifter til parkering, bompenger eller bøter blir ikke 
refundert. 

 
5. Refusjonen gis etter at studenten har fylt ut søknad for refusjon samt levert attestasjon fra 

praksissted eller lærer/studieleder. Frist: 2 uker etter avsluttet praksis.  Se nettside: 
https://www.vid.no/student/ For å få dekket ekstraordinære reise – og/eller boutgifter, må 
studenten fylle ut søknad om refusjon. Studenter ved helsefag må i tillegg legge ved 
attestasjon fra praksissted eller lærer/studieleder. Fullstendig søknad må være levert senest 
to (2) uker etter praksisperioden er avsluttet. Se nettside: https://www.vid.no/student/ 

 
6. Ordningen med refusjon av ekstraordinære reise- og/eller boutgifter til praksissted gjelder i de 

tilfeller VID skaffer og plasserer i praksisstudier. I tilfeller hvor studenten selv finner praksisplass, 
gjelder ikke ordningen.  
 

7. I de tilfeller studenter tildeles praksisplasser borte fra eget hjem og må flytte på grunn av 
reiseavstand, vil studenten få dekket de ekstraordinære boutgiftene. Med ekstraordinære 
boutgifter menes utgifter til bolig på praksisstedet, som kommer i tillegg til boutgifter på 
hjemsted. Det må på forhånd inngås avtale med fakultetet om å få ekstraordinære boutgifter 
dekket. 
 

8. Det er i tillegg til overordnede prinsipper utarbeidet lokale bestemmelser tilknyttet de ulike 
lokale studiestedene. 

https://www.vid.no/student/
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Ordninger gjeldende ved de enkelte fakultet og studiested  
 
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (FTDL)  
 

FTDL-Stavanger/Oslo:  

Ved FTDL-Stavanger er det kun studenter ved Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling 
(andre år, emnet KLM-213 trosformidling i praksis) og studenter ved profesjonsstudiet i teologi (det 
praktisk-teologiske seminar (ISPT – integrert semester i praktisk teologi og ASPT – avsluttende 
semester i praktisk teologi)) som har praksis.  

Følgende retningslinjer gjelder for studenter ved ISPT og ASPT:  

• Studenter på ISPT har misjonspraksis i utlandet (MIPU) på 2 uker. Studentene betaler kr 7 
000 i egenandel, men kan søke om stipend på inntil kr 5 000 fra MIPU-fondet, finansiert av 
Det Norske Misjonsselskap.  

• Når det gjelder stiftspraksis (ASPT, 5 uker), er det et samarbeid mellom utdanningsstedene 
og bispedømmekontorene om denne. I praksisperioden blir studentene ansatt i et 
bispedømme, og bispedømmekontoret dekker både reise til praksissted, samt stiller bolig og 
evt. bil til disposisjon under praksisperioden. 

• Når det gjelder menighetspraksis (ISPT, 2 uker), får studentene så langt det lar seg gjøre 
praksis i den menigheten de ønsker seg, og må evt. dekke reisekostnader til praksissted selv.  

• Institusjonspraksis (ISPT, 4 uker) vil i utgangspunktet finne sted ved Tasta sykehjem og 
Stavanger Universitetssykehus (SUS). Hvis det ikke kan tilbys tilstrekkelig med praksisplasser 
lokalt, dekker VID reise til praksisstedet og utgifter til bolig under oppholdet. Hvis studenter 
av andre grunner ønsker praksis utenfor Stavanger, vil VID legge til rette for dette, men 
studentene må da dekke reise/opphold selv. 

 

Fakultet for helsefag (FH)  
 

FH-Bergen:  

Praksissteder utenfor Bergen kommune:  

• Studentene får ikke dekket reiseutgifter til praksisplasser innenfor Skyss sone A.  
• Studenter som blir pålagt praksis utenfor sone A, får dekket ekstra reiseutgifter etter billigste 

takst (klippekort/månedskort) med kollektiv transport. Med ekstra reiseutgifter menes 
direkte utgifter utenom det studenten daglig har for å komme til og fra høgskolen.  

• Dersom praksisstedet ikke kan nås med kollektive reisemåter, se punkt 4 overordnede 
prinsipper.  

Kysthospitalet i Hagavik:  

Ved Kysthospitalet i Hagavik kan det tilbys et begrenset antall hybler. Utgifter til disse dekkes av 
skolen. Ved tilbudt hybel, så får studenten ikke dekket reiseutgifter. Dersom studentene vurdere å 
benytte egen bil som transportmiddel i tilknytning til praksis ved Kysthospitalet i Hagavik, skal det 
søkes høgskolens fakultetsadministrasjon ved praksiskoordinator, om eventuell refusjon av utgifter 
til dette, før praksisperioden starter.  
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FH-Sandnes:  

Regler for dekning av ekstraordinære boutgifter:  

• Studenter som i praksisperioden må bo på praksisstedet får dekket legitimerte merutgifter til 
bolig med inntil kr 6.000 pr måned. Det forutsettes at studenten dokumenterer utgifter i 
praksisperioden både på praksissted og studiested.  

• Det er et vilkår at søknadsskjema er utfylt og at kvitteringer for betalt husleie vedlegges. 
Kvittering skal være fra post/bank, kvittering for kontantbetaling godtas ikke. 

 

Regler for dekning av ekstraordinære reiseutgifter:  

• Studenter som får tildelt praksisplass borte fra hjemstedet kan få dekket utgiftene til én reise 
tur/retur fra skolen til praksisstedet etter billigste reisemåte (offentlige 
kommunikasjonsmidler). Flybilletter dekkes kun i spesielle tilfeller når det er avtalt med 
studielederne. 

FH Oslo 

Hvem omfattes av refusjonsordningen  

• Studenter med bosted/studieadresse i Oslo får en reisegodtgjørelse til praksissteder utenfor 
Ruters sone 1 i Oslo. 

Disse får ikke reisegodtgjørelse 

• Studenter som har praksissted innenfor Ruters sone 1. 
• Studenter som bor/har semesteradresse i samme kommune som praksisstedet. 
• Studenter som bor/har semesteradresse utenfor Ruters sone 1 i studietiden, og får 

praksisplass som ligger nærmere hjemstedet enn høgskolen. 
• Studenter som har utvekslingspraksis eller valgfri praksis andre steder i Norge. 

 

Hva dekkes 

• Det gis refusjon for reiser utenfor Ruters sone 1 i forbindelse med praksis, gjelder fra 
bostedsadresse. 

• Rimeligste reisealternativ skal benyttes.  
• Om du kjører privat bil får du som hovedregel refundert kostnaden tilsvarende bruk av 

offentlig transport til praksisstedet utenfor Ruters sone 1. I spesielle tilfeller kan man søke 
om å få innvilget reisegodtgjørelse i henhold til VID sine satser. 

• FH-Oslo benytter Visma Reiseapp for reiserefusjon i praksis, se mer informasjon på våre 
nettsider: https://www.vid.no/student/praksis-sykepleie/ se punkt for reiseutgifter 

 

Fakultet for sosialfag (FS)  
 

FS-Oslo:  

Hvem omfattes av refusjonsordningen  

https://www.vid.no/student/praksis-sykepleie/
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• Studenter med bosted/studieadresse i Oslo får en reisegodtgjørelse til praksissteder utenfor 
Ruters sone 1 i Oslo. 

Disse får ikke reisegodtgjørelse 

• Studenter som har praksissted innenfor Ruters sone 1. 
• Studenter som bor/har semesteradresse i samme kommune som praksisstedet. 
• Studenter som bor/har semesteradresse utenfor sone 1 i studietiden, og får praksisplass som 

ligger nærmere hjemstedet enn høgskolen. 
• Studenter som selv har skaffet praksisplass. 
• Studenter som har praksis i utlandet. 

 

Hva dekkes 

• Det gis refusjon for reiser utenfor Ruters sone 1 i forbindelse med praksis, gjelder fra 
bostedsadresse. 

• Rimeligste reisealternativ skal benyttes.  
• Om du kjører privat bil får du refundert kostnaden tilsvarende bruk av offentlig transport til 

praksisstedet utenfor Ruters sone 1. I spesielle tilfeller kan man søke om å få innvilget 
reisegodtgjørelse i henhold til VID sine satser. 
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