
Resolusjon 1 fra studentstyret 

Studenter er studenter, også i praksis. 

 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) kom i september 2018 med en rapport med navn 
“til glede og besvær - praksis i høyere utdanning”. Denne rapporten var basert på funn fra 
studiebarometeret som ble utført i 2016, og omhandler alle studier i Norge med praksisemner. Det 
som ble lagt frem i denne rapporten understøtter mye av det NSF Student har vist misnøye med over 
lengre tid. Praksissituasjonen for sykepleierstudenter svarer ikke alltid til forventningene. Flere 
studenter melder om at de blir benyttet som arbeidskraft i sine praksisstudier. Praksisstedene sliter 
med lav grunnbemanning, og studentene virker å være lettvint løsning på dette. Studenter blir satt til 
arbeidsoppgaver og prosedyrer de ikke er ment for, som de trenger veiledning til eller som må gjøres 
under oppsyn av sykepleier. Studentene skal bidra i den aktuelle avdelingen der det er naturlig, men 
ikke fungere som arbeidskraft.  
 
I et utdrag fra rapporten, der studenter kunne svare i fritekst, skriver en sykepleierstudent: «I tillegg var 
fagsykepleieren [...] under oppfatning av at sykepleierstudenter kunne brukes som gratis arbeidskraft 
de dagene noen ansatte var borte pga. sykdom e.l. Dette hang det til ogmed lapper om på alle 
avdelingene [...] Dette er naturligvis helt uakseptabelt, og jeg går utifra at dette kommer av dårlig 
kommunikasjon ang. studenters rolle mellom [lærested] X og ledelsen på det aktuelle sykehjemmet.» 
 
Det er flere utfordringer med praksisstudier som stadig går igjen, et av disse er studenter som blir 
brukt som arbeidskraft. Studentene blir satt alene i avdeling uten oppfølging fra kontaktsykepleier, som 
en del av de ansatte. Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og 
praksisstedet, samt en større forståelse for hva studenten skal oppnå i praksisperioden vil være gode 
tiltak for i større grad å unngå denne problematikken. Dette handler primært om rolleforståelse der 
både studenten og praksisstedet skal vite hva som er innholdet i og målet for praksisperioden.  
 
Dersom studenter blir brukt som arbeidskraft kan det ofte være vanskelig å si ifra om dette. 
Praksisstedet kan for eksempel tolke dette som at studenten ikke er lærevillig eller lite engasjert. 
Utdanningsinstitusjonene skal jobbe for å sikre studenters sikkerhet i slike situasjoner. Det skal være 
lavterskel for å si ifra om alle ubehagelige hendelser i praksis, og institusjonene skal være rettferdig i 
møte med studenten og praksisstedet. 
 

NSF Student mener at: 
• Studenter i praksisstudier skal arbeide for å oppnå læringsutbyttene i praksisstudiet. 

• Studenter i praksisstudier skal ikke brukes som avlastning for praksisstedets ressurser 

• Det skal være en lav terskel for studentene til å si ifra om de føler at de blir benyttet som 
arbeidskraft i sine praksisstudier. Studentens rettsikkerhet skal ivaretas i slike tilfeller. 

• Utdanningsinstitusjonen skal opplyse praksisstedet om praksisstudiets læringsutbytter og 
formålet med praksisstudiet. 

 

Om vedtatt, skal resolusjonen sendes til: 
• Alle utdanningsinstitusjoner som har bachelorprogram i sykepleie 

 


