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Sak til LM 2015:   

 

Forbedring av studentpraksis i kommunehelsetjenesten – tiltak for rekruttering? 

  

Innen kommunehelsetjenesten, og spesielt innen sykehjem, opplever vi at det er vanskelig å 

rekruttere sykepleiere. NSF Students avgangsundersøkelse i 2014 har vist at få nyutdannede 

sykepleiere har kommunehelsetjenesten som sitt førstevalg til jobb, selv om de har mulighet 

til hel stilling der. Med tanke på fremtidens utfordringer med økende behov for kommunale 

helse- og omsorgstjenester er det viktig med en bred strategi for å rekruttere flere 

sykepleiere til kommunene. Det er ikke nok med høyere lønn og heltidsstillinger der dette 

finnes. Undersøkelser NSF Rogaland har gjort blant avgangsstudenter viser at de fortrinnsvis 

velger steder der de har god erfaring fra praksis. Tilbakemeldingen fra våre tillitsvalgte er at 

en som veileder ikke får satt av tid til å ha med seg student i praksis. En har de samme 

arbeidsoppgavene som ellers og det er ikke tid til veiledning der en går sammen til pasienter 

slik at studentene blir fulgt tett og får prøve å utføre sykepleieoppgaver under veiledning. 

Ergo kan praksis bli av dårlig kvalitet for studentene og sykepleierne opplever det belastende 

å ha ansvar for studenter i praksis. KS har i sitt høringssvar på den kommende 

stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten foreslått at ”finansiering av veiledet praksis i 

kommunene må styrkes og overføres direkte til kommunesektoren, ikke bli kanalisert via 

utdanningsinstitusjonene. Det må foretas kostnadsberegning av veiledet praksis i 

kommunesektoren.”  

  

Vi ønsker at NSF skal se rekrutteringsutfordringene i sammenheng med den erfaringen 

studentene får fra kommunesektoren og at NSF må arbeide for at det gis økonomiske 

rammer for at kommunene får dekket kostnadene knyttet til en bedre veiledningspraksis for 

sykepleierstudentene. Ved at praksis i kommunehelsetjenesten bedres/tilføres ressurser, 

tror vi rekrutteringen til kommunehelsetjenesten også kan bedres. All tilbakemelding vi har 

fått fra sykepleiere som veileder studenter, er at de ønsker å få honoraret tilbake – at dette 

gjør at en føler en sterkere plikt til å gjøre en god jobb som veileder. En vil da kunne stille 

strengere krav til praksisveileders oppfølgingsansvar. Det finnes gode eksempler på hvordan 

dette kan organiseres. Vi viser her til ordningen som Utdanningsforbundet har 

fremforhandlet sentralt og som kan være et eksempel til etterfølgelse. For å sikre det 



 

 

økonomiske grunnlaget for en bedre veiledningspraksis må de økonomiske midlene 

øremerkes til dette formålet. 

 

  

Forslag til vedtak: 

 

NSF skal arbeide for «at finansiering av veiledet praksis for sykepleiere i kommunene må 

styrkes og overføres som øremerkede midler direkte til kommunesektoren og ikke bli 

kanalisert via utdanningsinstitusjonene. Det må foretas kostnadsberegning av veiledet 

praksis i kommunesektoren.»  NSF forutsetter at tiltaket gjennomføres, evt. som 

prøveordning, innen siste halvdel av 2016. 

 

NSF skal arbeide for at arbeid i kommunehelsetjenesten får større prestisje blant 

sykepleiere. Det betyr at NSF må arbeide for å styrke sykepleie i kommunehelsetjenesten i 

bachelorutdanningen samt gjøre vilkårene for praksisveiledere bedre – på lik linje med 

veiledning av lærerstudenter – kompetansemessig og lønnsmessig. 

  

NSF skal arbeide for at det blir tariffestet lønn for veiledere til bachelorstudenter.  

Dette arbeidet bør starte allerede ved tariffoppgjøret i 2016.    
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