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Praksiskampanjen 1 

Hensikt: 

Informere årsmøtet om arbeidet som er gjort med NSF Students praksiskampanje og tilrettelegge for 2 

videreføring av kampanjen i neste styreperiode. 3 

 

Bakgrunn for saken: 

For studentmedlemmene er gjennomføring av praksis et tema de er svært opptatt av, og også 4 

opplever mange utfordringer ved. For å sette fokus på dette startet NSF Student en kampanje i 2018 5 

for å bedre situasjonen med praksisstudiene under slagordet “lære, ikke være”. 6 

I innsatsområdene for studentstyret 2019-2020 heter det at styret skal videreføre og videreutvikle den 7 

allerede eksisterende praksiskampanjen. Styret vedtok på sitt første møte å nedsette en egen 8 

arbeidsgruppe for å fokusere på kampanjen. Gruppen har hatt diskusjonsmøter i tilknytning til flere av 9 

styremøtene, egne telefonmøter og utvekslet ideer via chat og e-post. Gruppas arbeid har vært løftet 10 

fram i styret på flere av styremøtene i form av diskusjonssaker. 11 

Dette har resultert i disse konkrete tiltakene: 12 

● Samarbeidsmøter med flere læresteder med praksis som tema. Slike møter ble også holdt i 13 

forrige styreperiode. 14 

● Tre meningsinnlegg i fagbladet Sykepleien. 15 

● Foredrag og debatter i studentfora. Dette har delvis vært arrangementer i lokallagene og egne 16 

bolker på NSF Students konferanser. 17 

● Utarbeidelse av plakaten “praksisvettreglene” som er tenkt distribuert til alle praksissteder via 18 

NSFs tillitsvalgte. Forbundsstyret ga sin tilslutning til dette våren 2020. 19 

Saksbehandlers vurdering: 

Det er grunn til å anta at utfordringer rundt praksis vil fortsette å være svært viktig for NSF Students 20 

medlemmer. Studentstyret bør derfor fortsatt ha dette som en høy prioritet framover. Konkrete tiltak 21 

som bedrer studentenes kår i praksis er noe studentene ønsker og forventer. 22 

Styret oppfordres til å gjøre praksiskampanjen synlig og forståelig for medlemmene. Dette kan skje 23 

ved å løfte fram kampanjen tydelig overfor medlemmene, for eksempel gjennom egne 24 

informasjonshefter, nettressurser på NSFs websider, innlegg i sosiale medier og presentere 25 

kampanjen i studentfora (på egne konferanser og i regi av lokallagene). 26 

 

For å ivareta dette foreslås det at praksiskampanjen videreføres og at den løftes fram i det videre 27 

styrearbeidet. Dette kan skje ved at styret viderefører ordningen med en egen arbeidsgruppe som 28 

utarbeider forslag til konkrete tiltak, og at kampanjen tas opp som fast diskusjonssak på styremøtene. 29 

Den nåværende arbeidsgruppa har følgende innspill for det videre arbeidet: 30 
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Fremheve de gode hendelsene:  31 

For å skape positivitet rundt det problematiske praksisfeltet bør praksiskampanjen hente fram de 32 

positive erfaringene fra studentene. Dette kan gjøres i form av kronikker i Sykepleien, blogginnlegg på 33 

NSF Students websider, korte historier som deles i sosiale medier eller gjennom andre kanaler. 34 

Praksiskampanjen kan også ta initiativ til å kåre praksissteder eller veiledere til utmerkelser (årets eller 35 

månedens praksissted/veileder) basert på innspill fra medlemmene. I Danmark gjennomføres slike 36 

kåringer. Dette vil engasjere medlemmene og gjøre det synlig hva som skal til for å bedre 37 

praksisopplæringen. 38 

 

Simulering:  39 

Simulering kan gjøre gjennomføringen av praksis mer overkommelig. Ved å øve i en trygg setting får 40 

studentene et bedre grunnlag til å utføre oppgaver og prosedyrer i praksis. Her er det store forskjeller 41 

fra lærested til lærested. Praksiskampanjen bør kartlegge hva slags simulering som foregår på de 42 

enkelte lærestedene og også hvilken effekt dette har.  43 

 

Praksisvettregler:  44 

NSF Student har utformet et sett med “praksisvettregler” som er ment å gi konkrete råd til 45 

gjennomføring av praksis rettet både mot veileder og student. Reglene fokuserer på samarbeidet 46 

mellom disse og tar sikte på å bedre samarbeidsklimaet. Reglene er tenkt distribuert som en plakat 47 

gjennom NSF ut til alle steder i helsevesenet der sykepleiestudenter er i praksis. Distribusjonen av 48 

plakaten ble avbrutt av koronapandemien, men ble behandlet av forbundsstyret som ga sin tilslutning 49 

til ideen. 50 

 

For å øke spredningen og bruken av disse reglene bør praksiskampanjen ta jevnlige initiativ både 51 

gjennom NSF Student og NSF sentralt for å gjøre plakaten kjent overfor både studenter og ordinære 52 

medlemmer. Tillitsvalgte både i NSF Student og NSF forøvrig vil være nyttige støttespillere for å 53 

verifisere at plakatene er synlig plassert, og at de er gjort kjent både for studenter og veiledere.  54 

 

Rettssikkerhet for studenter:  55 

Studenter som opplever uheldige hendelser i praksis er svært utsatte, og mangler i mange tilfeller 56 

grunnleggende rettssikkerhet til å få slike hendelser vurdert på nøytralt grunnlag. På mange 57 

praksissteder er det lav terskel for å anse hendelige uhell eller mindre avvik som grunnlag for å stryke 58 

studenten. Mange læresteder har heller ikke noe normert regelsett som angir hva som skal utløse 59 

stryk av studenten, enten dette varsles eller ei. Dermed legges avgjørelsen på den enkelte lærer og 60 

veileder, og ettersom lærer i mange tilfeller ikke er aktivt tilstede tas avgjørelsen i praksis ofte av en 61 

enkelt person - veilederen. 62 

 

Dette fører også til at studenten i mange tilfeller ikke ønsker å ta opp samarbeidsproblemer med sin(e) 63 

veileder(e) i frykt for å bli sett på som “vanskelig” og dermed skade seg selv i evalueringen. 64 

Praksiskampanjen bør ta initiativ til møter mellom NSF students tillitsvalgte og skolenes 65 

praksisansvarlige for å sette fokus på dette problemet. Kampanjen bør også informere studenter om 66 

hvordan de bør gå fram dersom det oppstår problemer, og særlig gjøre dem kjent med mulighetene de 67 

har til å få hjelp fra studentombud, klassetillitsvalgte og rådgiverne i NSF student. Det oppfordres til 68 

kommunikasjon mellom det kommende styret og studentombud for å i størst mulig grad sette de inn i 69 

situasjonen. Dette vil kunne medføre større bevissthet rundt den manglende rettssikkerhet under 70 

praksis.  71 
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Som et ledd i å styrke rettssikkerheten for studentene bør også praksiskampanjen kartlegge hvilke 72 

evalueringsmetoder lærestedene benytter for å avgjøre studentenes faglige prestasjoner i praksis. 73 

Ved mange læresteder er emneplanene det eneste styringsverktøyet for hva studenten skal lære i 74 

praksis, og disse ligger ofte på et så overordnet nivå at de egner seg dårlig til å evaluere de 75 

situasjonene og læringsmulighetene studenten faktisk har på det enkelte praksissted. Enkelte 76 

læresteder benytte skåringsverktøy (skjemaer med mer konkrete handlingsmål) og det er da viktig at 77 

disse utformes slik at de faktisk blir nyttige for praksisstedet de benyttes på. 78 

 

Et bedre kunnskapsgrunnlag om praksis:  79 

NSF Student bør jevnlig utføre evaluering blant medlemmene med spesielt fokus på praksis. Her kan 80 

praksiskampanjen bidra ved å utforme spørreundersøkelser som sendes ut til medlemmene. Med en 81 

bedre kunnskap om hvor “skoen trykker” blir det mulig for NSF Student å spisse sine aktiviteter for å få 82 

en bedret praksis for studentene. 83 

 

Praksiskampanjen bør også ta initiativ til at lokallagene og fylkesrepresentantene har fokus på 84 

studentenes praksisopplevelser. Lokallagene bør ha jevnlige arrangementer som fokuserer på temaet, 85 

og studentstyret bør ta initiativ til at slike arrangementer gjøres kjent for lokallagene og at de er enkle 86 

å gjennomføre. Tidligere har NSF Student inngått rammeavtaler med foredragsholdere på dette 87 

området og denne ordningen bør videreføres. Her kan også det enkelte styremedlem involveres i den 88 

grad man har nok kompetanse om studentenes rettigheter i praksis. Det vil også være nyttig om NSF 89 

Student utformer et felles informasjonsmateriell til slike foredrag i form av presentasjoner, brosjyrer, 90 

egne nettressurser og gjenbrukbart materiale til publisering i sosiale medier. 91 

 

Eksempelvis kan NSF Student sette i gang spørreundersøkelser som sendes til medlemmer etter endt 92 

praksisperiode. Her vil det være en fordel å samarbeide med universitetene/høgskolene slik at 93 

skjemaet kan sendes rett etter praksisperioden er over, for å få flest svar og ikke minst mens 94 

praksisen fortsatt ligger nær studentene.  95 

1) Hvilken type praksis har du nylig gjennomført?  96 

2) Hvor lang var praksisperioden? 97 

3) Fikk du oppfølging som forventet av veileder? 98 

4) Fikk du oppfølging som forventet av lærer/skolen? 99 

5) Har du individuelle tilpasninger som må tas hensyn til, og ble dette gjort? I så fall: på hvilken 100 

måte?  101 

6) Hva var bra med praksisen? 102 

7) Var det noe som kunne vært bedre? 103 

8) Andre ting som omhandler praksisperioden du ønsker å trekke frem? 104 

 

Lære, ikke være: 105 

Under koronakrisen måtte NSF Student godta at en del studenter får godkjent praksis når de er ansatt 106 

i helsevirksomheter ettersom mange praksissteder ikke hadde mulighet til å ha studenter på ordinært 107 

vis. Dette skaper flere problemer, og bør avvikles så snart det er mulig. Studenter som arbeidstakere 108 

har langt dårligere mulighet til å få de nødvendige læringssituasjonene. Som arbeidstakere havner de 109 

dessuten under et annet regelverk enn når de er studenter. Også før koronakrisen var det spredte 110 

tilfeller av studenter som ble lønnet i praksis. Praksiskampanjen bør bidra til å avdekke situasjoner der 111 

studenter er arbeidskraft når de egentlig skulle hatt praksis, og ta et kraftig initiativ for å unngå slike 112 

situasjoner.  113 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at studentstyret 2020-2021 skal videreføre og styrke det arbeidet som er gjort med 114 

praksiskampanjen og at styret gjør kampanjen synlig for medlemmene. 115 
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Studentstyremedlem, NSF 

 


