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Praksiskampanjen «lære, ikke være i praksis» - orienteringssak 

Hensikt: 
Orientering om praksiskampanjen for 2018/2019. 
 
Bakgrunn for saken: 
Etter Årsmøtet 2018 ble det bestemt at det skulle utvikles en kampanje for å fremme interessene til 
studentene i praksisstudier. 
 
Praksisstudier har lenge vært til glede og besvær for sykepleierstudentene. I følge NOKUT sin rapport 
i fra 2018 kommer sykepleierstudentene dårligst ut med tanke på praksisforholdene. Mye av 
bakgrunnen for dette er mangelfull veiledning, mye «jobb», lite relevante praksisplasser, 
komplikasjoner mellom skole og institusjon m.m.  
På bakgrunn av disse tilbakemeldingene og gjennom stor pågang i klagesaker fra studenter i NSF 
Student ønsket sittende styre å arbeide mot en bedre holdning til praksisstudiene.  
 
Praksiskampanjen ble opprettet ved oppstart av ny Studentledelse. Hensikten med denne kampanjen 
var å skape gode holdninger, relevant informasjon, konkret argumentasjon, samt være 
budskapsgivende relatert til praksisstudier. «Lære, ikke være i praksis» ble slagordet for kampanjen. 
Et fengende og presist slagord skulle brukes i presentasjoner, appeller, taler, nyheter eller andre 
steder der budskapet kan nå et større publikum.  
 
Til å begynne med arbeidet studentkontoret med den informasjonen de satt med. Mange klagesaker i 
innboksen på studentkontoret angikk personlige forhold i praksisstudiene, varsel om stryk, lite 
relevante praksisplasser eller for korte praksisperioder dominerte klagesakene. Mange studenter 
uttrykker sitt misnøye gjennom våre kanaler. Ved bruk av sosiale medier som Facebook og Instagram 
har studentkontoret innhentet uformelle tilbakemeldinger om praksisstudiet fra sykepleierstudentene. 
Studentene responderte relativt unisont i forbindelse med spørsmål om belastning i praksis, lite 
relevante praksisplasser, forbedringspotensialet m.m.  
 
På samme tidspunkt i september 2018, slipper NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) en 
rapport om praksisforholdene i Norge. Her kommer det frem at sykepleierstudenter er den gruppen 
studenter som er mest misfornøyd med praksisforholdene. Rapporten ble sluppet med tittelen 
«Praksis – til glede og besvær», noe som beskriver at studenter opplever praksis som nyttig, lærerikt 
og nødvendig. Men som dessverre ikke innfrir til forventningene.  
 
Hensikten med å lage en kampanje om praksis var for å skape et budskap til beslutningstagere, 
universitet og høyskolesektoren, helseforetakene, ledere og stortingspolitikere.  
Praksiskampanjen ga grunnlaget for alle appeller, taler, innslag eller foredrag studentkontoret foretok 
seg i løpet av perioden 2018/2019.  
NSF Student har presentert  kampanjen i ulike seminarer og konferanser, blant annet: fag og 
forskningskonferansen (Oslo 2018), lederkonferansen (Tromsø, 2019), implementeringskonferansen 
«fra nasjonalt til lokalt» (Oslo, 2019). Samt har ledelsen presentert konseptet og slagordet i flere 
nyhetssaker publisert på blant annet sykepleien og Khrono. 
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En annen del av kampanjen var at studentkontoret ønsket å møte utdanningsinstitusjonene på deres 
campus og diskutere ulike saker i forbindelse med praksis, implementeringen av RETHOS og andre 
forhold i utdanningen de møtte utfordringer ved. Studentkontoret var i møte med OsloMet og 
Lovisenberg diakonale høgskole for å diskutere disse problemstillingene og mulighetene for 
forbedring.  
 
Studentkontoret gikk inn med fem hovedpunkter som bidro til diskusjon med skolene.   

- Bruk mulighetene (Innledning) 
- Nasjonal standard for veiledningskompetanse 
- Forslag til innhold i samarbeidssamtale mellom utdanningsinstitusjon og praksistilbyder. 
- Sikre studentene rettferdig vurdering 
- Hva er deres utfordring med overgang til nytt styringssystem? 

 
Disse punktene ble diskutert med begge skolene som utdypet sine holdninger mot implementeringen 
og det nye systemet som skal definere sykepleierstudiet. 
 
Oppsummeringen av momentene fra møtene med utdanningsinstitusjonene kan leses i vedlegget. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Årsmøte tar saken om «praksiskampanjen – lære, ikke være» til orientering. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fattes ingen vedtak i orienteringssaker. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Mathilde Olbrekk                                     Sebastian Dahl 
Studentstyremedlem                                Studentleder 
 
 
 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – Praksiskampanjens momenter  
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Vedlegg 1 – Praksiskampanjens momenter  
 

Momenter fra OsloMet 

RETHOS: 

- Tjenestene kontrollerer utdanningene i større grad enn andre helsefagutdanninger 

- Tilfeldighet er ikke noe vi kan leve med 

- Oppgjør med mester-svenn-holdningen → dette er ikke fremtidens løsning → vi må ta et 

oppgjør med denne holdningen 

- OsloMet vet ikke hva sykepleiere skal kunne om 30 år – målet er å gi dem verktøy for å 

kunne håndtere det vi ikke vet hva er → lære å håndtere en verden i endring 

- Tjenestene ønsker en sykepleier som kan starte på vakt i morgen → dette er feil fokus 

- Traineeordninger finnes bl.a. i Trondheim og Bergen → dette mangler helt på OUS 

- Vi må sortere hva en bachelor er og hva en master er 

- Utfordring å snu organisasjonene (utdanningsinstitusjonene) → noe mostand egne rekker  

 

Samarbeidsavtalene: 

- Samarbeidsavtaler må ulike nivåer: Helseforetakene, sykehusene og det enkelte praksissted 

- Fokus på antall plasser er ukonstruktivt → vi er alle enige om at vi trenger flere sykepleiere, 

da må alle bidra 

- Modellen med én til én (student-veileder) → oppgjør med dette, vi må ha flere studenter 

sammen 

- Medisinstudentene har forelesninger underveis, i grupper, går inn i pasientrom, mottar 

veiledning sammen, etc. → lære noe herfra? 

- Praksisutvikler-stilling på OsloMet → med mål om å forbedre praksis, hvordan kan man 

utvikle de stedene vi er på? Mål: hvordan kan vi «lage» kvalitet? 

- Studiepoeng for veiledere → må inn i samarbeidsavtalene 

- OsloMet tilbyr veilederutdanning der de får 5+5 SP, med eksamen, samlinger og nettbasert. 

10 SP på masternivå. Inngår i en eventuell fremtidig mastergrad, gir ringvirkninger til 

fagmiljøet som kan bruke denne kompetansen på flere måter 

- Samarbeidsavtalene skal være klare 01.08.2020 

- Overordnet skal kapasitet inn i avtalene 

- Avtalene skal si noe om læringsmodeller, ulike læringsmåter i praksis. Dette må inn på 

overordnet nivå fordi enhetsledere er for opptatt med drift 

- Forhandlingene om samarbeidsavtalene må ta opp spørsmål om prioritering av 

veilederkompetanse (tid, bedre lønn, tilpasning av arbeidsbelastning, etc.) 

- Understeke i forhandlingene hva tjenestene får igjen for å satse på veiledning/utdanning 

 

Utdanning: 

- Selvstendige vurderinger og kritisk tenkning er sentralt i praksis/utdanning → fokus på 

læringsutbytte, ikke på å kunne en spesifikk prosedyre eller på at vakta skal gå rundt 

- Bort fra tanken om at praksis er en vurderingsform → kanskje kan dette inngå som en 

læringsform i et emne? 
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- Avslutte utdanningen med en ferdighetstest → vil tvinge studentene til å øve underveis i 

studiet 

- Bruke simuleringsenheten mer, skal ansette 25 stillinger, bl.a. 1 professor og 5 lærere som 

kun skal jobbe simulatorrettet 

- Kliniske stipendiater som er 40% ute i tjenestene og 60% ved universitetet – skal fungere som 

hovedveiledere for ordinære veiledere i felten 

- OsloMet krever «techphil»: 5 SP i samfunn og teknologi for alle helsefagstudenter  

- OsloMet vil bruke 14 dager i starten av utdanningen til å etablere læringsmiljø: introdusere 

gruppene til hverandre, gi opplæring i digitale verktøy, etablere arbeidsmetodene i grupper 

- 3-semestersordningen er noe OsloMet ikke gjentar ved mindre de blir tvunget til det 

- Signaturen på sykepleierutdanningen 2020 for OsloMet: Pasientsikkerhet, med underpunkter 

smittevern, håndhygiene og medikamenthåndtering.  

Praksis: 

- Hvorfor er studentene «en belastning» for praksisfeltet? 

- Problem: LUB leses ikke av praksisstedene/veiledere 

- OsloMet vil i 2020 begynne å dele ut veiledende hefte til veiledere om LUB’ene og formålet 

med praksis. Skal inneholde forslag til refleksjonsspørsmål og pedagogiske verktøy. 

Utdanningen har en oppdage å tilgjengeliggjøre LUB’ene for veilederne. 

- «Oversette» programplanen og LUB til hjelp for praksisveiledere → tilby et dokument eller 

hefte 

 

Finansiering av sykepleierutdanning: 

- OsloMet trenger nytt utstyr 

- Finansieringssystemet en utfordring 

- Kan utdanne seks sykepleiere for prisen av én medisiner 

 

Momenter fra Lovisenberg diakonale høgskole 

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) jobber stadig for å rekruttere og bevare flere menn.  

Koordinator i Oslo kommune og i spesialisthelsetjenesten plasserer studenter på praksissteder. Det 

er ikke gitt at studentene som studerer ved LDH får plasser ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). 

LDH ønsker et økt samspill mellom tjenestene og dem selv, mye i forbindelse med 

veiledningskompetansen de tilbyr. I tillegg ønsker de økt dialog mellom praksisstedene og veiledere. 

LDH leker også med ideen om 3.års studenter som veiledere i simulering og praksisscenario. Bruken 

av 3.års studenter skal stimulere studentene til å bruke tilegnede kunnskaper i forbindelse med 

opplæring og veiledning av 1.års studenter.  

LDH har ideer om å skape flere kombinerte stillinger inne akademia og praksis. Her møter de 

utfordringer relatert til oppbygning av pedagogisk miljø i tjenestene.  

 


