
Avtale om praksis i fiskehelse knyttet til emnet 

BIO376 Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid 
 

1. Parter 

Avtale om praksisopplæring i fiskehelse mellom: 

i) Bedrift…………   (heretter kalt bedriften) 

Kontaktperson:…… 

 

ii) Institutt for biologi (BIO), Universitetet i Bergen 

Kontaktpersoner: Ivar Hordvik, (ivar.hordvik@bio.uib.no) tlf. 55 58 45 38 

  Tommy Strand (tommy.strand@bio.uib.no) tlf. 55 58 44 09 

 

iii) Kandidat: 

 

2. Formål. 

Kandidaten/studenten skal av bedriften gis praksis og veiledning innen et utvalg av følgende 
temaer:  

Anleggsbesøk: 
- Rutinebesøk evt. akuttbesøk på settefiskanlegg og matfiskanlegg med obduksjoner og 

andre relevante undersøkelser. 
- Mikroskopi av ferske preparater fra hud og gjeller med tanke på parasitter. 
- Lusetelling på matfiskanlegg. 
- Vurdering av vaksinebivirkninger i forhold til Speilbergs skala. 
- Vurdering av produksjonslidelser som katarakt, gjellelokksforkortning, korthaler etc. 
- Skriving av besøksrapporter fra anleggsbesøk. 
- Orientering om aktuelle smittsomme sykdommer og andre lidelser i det aktuelle 

området. Og gjennomgang av klinikk, obduksjonsfunn, diagnostisering og evt. 
profylakse/behandling av disse. 

- Utstedelse av helseattest. 
- Gjennomgang av praktiske smitteforebyggende tiltak, med eksempler fra en eller flere 

konkrete problemstillinger. 
Legemidler: 

- Gjennomgang av reseptskriving, bestilling av vaksiner og utfylling av skjema for 
spesielt godkjenningsfritak. 

- Orientering om erfaringer ved bruk av ulike legemidler og vaksiner. 
Prøvetaking: 

- Uttak, dyrking og vurdering av bakteriologiske prøver. 
- Uttak av histologiske prøver. 
- Blodprøvetaking. 
- Forsendelse av prøver. 
- Vurdering av prøvesvar fra laboratorium. 
Lovverk: 
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- Orientering om viktige lover og forskrifter som har betydning for den daglige driften. 
 

Felter som kan behandles om mulig: 
- Analyse av ferskvannsprøver i forhold til vannkjemi. 
- Analyse av sjøvannsprøver i forhold til mikromaneter evt. alger. 
- IPN-hurtigtest. 
- Preparering og vurdering av histologiske snitt. 
- Uttak av andre prøver for eksempel for virusdyrking, PCR-analyse etc. 
- Uttak av hygieniske prøver på fiskeribedrift/slakteri, samt vurdering av forebyggende 

og forbedrende hygieniske tiltak i slike bedrifter. 
- Miljøundersøkelser 

 
 
3. Omfang og periode 

 
Kandidatene skal gjennomføre praksis i totalt 10 dager i bedriften i følgende periode(r)/dager 

 
 Fra dato:   Til dato: 
  

  
  
  
  

 
 
 
4. Plikter 
 
 Kandidaten plikter: 

- Overholde arbeidstid og inngåtte avtaler vedr. denne, samt utføre avtalte oppgaver etter 
beste evne 

- På forhånd gjøre seg kjent med bedriften og arbeidsoppgaver knyttet til praksisen 
- Følge og overholde instruksjoner vedrørende sikkerhetsregler på bedriften 
- Overholde eventuell taushetsplikt knyttet til praksisen 
- Kandidaten skal skrive en arbeidslogg som skal leveres til bedriften og til Institutt for 

biologi etter endt praksis 
- Kandidaten skal gi en muntlig presentasjon av sin praksisopplæring i et felles seminar ved 

Institutt for biologi i midten av juni/desember(stryk det som ikke passer) 20……(sett inn 
årstall)  

 
Bedriften plikter 
- Å ta ansvar for kandidaten ved legge til rette for og involvere kandidaten i aktuelle 

arbeidsoppgaver knyttet til punkt 2 i avtalen. 
- Opplyse om aktuelle sikkerhets- og arbeidsregler, samt avtale arbeidstidsbestemmelser 

for praksisen 
- Gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i forhold til de arbeidsoppgaver som skal 

gjennomføres. 
- Signere og godkjenne arbeidsloggen som kandidaten utarbeider under praksisperioden. 

 
 
 
5.  Kompensasjon for praksisveiledning 

Institutt for biologi vil kompensere bedriften med kr. 5000,- pr kandidat for praksisveiledning i 
10 arbeidsdager. 
 
Faktura må angi bestillerkode 126000 og merkes BIO 376 Fiskehelse - Praksisperiode. 
Faktura sendes til: 
  Felles fakturamottak 

Universitetet i Bergen 
Postboks 7803 



5020 Bergen  
 
 
 
6. Reiseutgifter 

BIO vil dekke kandidatens merutgifter til reise til og fra praksissted og gi støtte til opphold på 
kr. 150,- pr døgn for kandidater som må overnatte (i henhold til gjeldende regler for feltarbeid.) 
Eventuelle reiseutgifter i praksis vil også bli dekket. 

 

7. Forsikring 

Studenter har ingen forsikring gjennom studiestedet. Videre er studenter i praksis å anse som 
arbeidstakere i forhold til yrkesskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-65). Praksisvirksomheten har 
derfor ansvar for at kandidaten har yrkesskadedekning mens praksisoppholdet varer. Nærmere 
informasjon om forsikring finnes her: http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

Signatur: 

 

 

For BIO For Bedriften Kandidat 
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