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Hvordan kan praksisrettet
opplæring øke fullføringen?



Senter for fag og forskning

«Utviklingsenhet for pleie og 

omsorgstjenesten i Oslo»

– Geriatrisk ressurssenter

– Utviklingssenter for hjemmetjenester

– Utviklingssenter for sykehjem

– Ressurssenter for rehabilitering

• Opplæringskontor for helse- og 

oppvekstfag

• Stabsavdeling i SYE-adm.



Oppgaver

Være pådriver for: 

-fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og 

nasjonalt definerte satsningsområder

-videreutvikling av praksistilbudet til  

elever, lærlinger og studenter

-kompetanseutvikling hos ansatte

Tilrettelegge for:

- forskning og utvikling i helse- og 

omsorgstjenestene



Skolelei, 

vet ikke hva jeg vil

ut i praksis



Praksis

forberedende



Tanker fra praksis
• Nivå

• Alder er en kulturforskjell

• Forventningsavklaring

• Rolleavklaring

• Hva driver du med?

• Om du er interessert, så 

vil jeg vise deg

• Tilbakemeldinger er å bli 

sett, ikke slaktet.



Elev 17 år,  møter 

dement Olga  på 80

Kommunikasjon: 

• Tidsforskjell gir språk, 

interesse og kultur 

forskjell, selv i Norge

• Demensens hindringer, 

en praktisk presentasjon



Forståelse av 

dement



Blomsterkort



Bekymring



Forskning – gir 

overordnede tiltak

• Helsedirektoratet

• Pasientsikkerhets-

programmet

• USHT utfordres

• Læringsnettverk

• Metode i praksis



Endringer i tjenestene



Studentene er viktige!



Fra auksjon til 

presentasjon



De store utfordringene

• Være ønsket

• Knytte arbeidet til prosjekter

• Følge opp og bry seg

• Veiledning

• Være til nytte

• Utfordret til å presentere

• Markedsføre



Et glimt av en 

fremtid
• PRO sekken, 

undersøkelsesutstyr 

med i arbeidet.

• Snuse på hvilke 

yrkesmuligheter 

finnes.

• Bli kjent med 

vurderinger på høyere 

nivå.



Bli regnet med når nye 

ting skjer



10 % lærer av forelesning 

80% av scenariobasert



Elias 

underernæringskarusell

10- 60% av pasientene

er underernærte ved innleggelse

Lengre sykehusopphold

Flere dødsfall på sykehus

Mer hjelp v/ utskrivelse

Flere dødsfall etter utskrivelse

Ca 70% av pasientene utskrevet 

har lavere vekt enn v/ innkomst

Flere legebesøk

Mer hjelp av hjemmetjenester

Flere sykehusinnleggelser

Hjemme Sykehus



Undervisnings-materiell 

og film om ernæring



Studenter tenker 

nytt



En nettside som 

ressurs

http://www.utviklingssenter.no/
http://www.utviklingssenter.no/


Ide´ banken

http://www.utviklingssenter.no/forsideidebank.255107.no.html
http://www.utviklingssenter.no/forsideidebank.255107.no.html


Vil praksisrettet 

undervisning endre 

fullføring?



Mer info. på Facebook:

www.facebook.com/UHTOslo/

http://www.facebook.com/UHTOslo/
https://nb-no.facebook.com/UHTOslo
https://nb-no.facebook.com/UHTOslo

