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1.0 GENERELT 

 

1.1 Innledning 

NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998, og er en integrert del av NSF. Den 

studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter vedtatt av NSF Students øverste 

organ, årsmøtet. Årsmøte prioriterer hvilke områder det til en hver tid skal være en politikk 

på. NSFs studentpolitiske plattform er utarbeidet innenfor rammene av NSFs formål, 

prinsipprogram og vedtekter. Plattformen er forpliktende for studentorganer i NSF.  

 

 

1.2 Sykepleierutdanningen 

NSF Student mener all sykepleierutdanning må tilpasses gradsstrukturen for høyere 

utdanning. Det skal ikke gis nedkorting av studiet ved lignende fag fra videregående 

opplæring, men følges i sin helhet ifølge rammeplanens bestemmelser. Det må etableres 

kliniske og erfaringsbaserte mastergrader i tillegg til teoretiske mastergrader for å sikre 

sykepleietjenester av høy kvalitet.  

 

 

1.3 Sykepleieridentitet 

Det er viktig for sykepleierstudenter å opparbeide seg en god sykepleieridentitet. Dette bør 

gjøres ved å styrke sykepleiefaget under utdanningen og å ha et kontinuerlig fokus på 

profesjonen og funksjon. NSF Student mener sykepleiernes særegne funksjon er å fremme 

helse, hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt med å ivareta sine 

grunnleggende behov. Å være bevisst på hvilken særegen funksjon sykepleierne har, skaper 

stolthet og NSF Student mener at helseutdanningene ikke skal ha noen felles studieår. 

Sykepleie er en egen profesjon. 

 

 

  



1.4 Rammeplanen 

NSF Student mener at rammeplanen for sykepleierutdanning av 2005 inneholder et minimum 

av detaljstyring som er av avgjørende betydning for å opprettholde en forsvarlig 

sykepleierutdanning. Sykepleierutdanning er et nasjonalt ansvar og det er derfor viktig at vi 

har en nasjonal styring gjennom forskrifter og lover som rammeplanen for å sikre at 

sykepleierne som utdannes er dyktige generalister som kan jobbe i alle deler av helsevesenet. 

Hyppige revisjoner av lover og forskrifter ser ut til å skape uroligheter i utdanningene og 

fokuset blir flyttet fra utdanning til omstrukturering. Dette er uheldig og skaper unødvendig 

konsekvenser for fag- og utdanningsmiljø. NSF student krever at utdanningsinstitusjonene får 

den ro de trenger til å videreutvikle god sykepleierutdanning i tråd med de lover og forskrifter 

som gjelder for å sikre dyktige sykepleiere til helsevesenet. 

Brudd på rammeplanen som ikke blir avdekket kan medføre at studenter som ikke har 

oppnådd nødvendig handlingskompetanse og handlingsberedskap, mottar autorisasjon som 

sykepleiere. Det er derfor svært viktig at brudd på rammeplanen avdekkes og får 

konsekvenser for den gjeldende utdanningsinstitusjon. Dispensasjon fra å oppfylle 

rammeplanens betingelser skal ikke innvilges. 

 

 

1.5 Kvalitet foran kvantitet  

Norge utdanner i dag et veldig høyt antall sykepleiere. Vi utdanner to sykepleiere for hvert 

årsverk. En høy utdanningstakt belaster utdanningssystemet. De store kravene til 

studentgjennomstrømming er en viktig årsak til svikt i kvaliteten på sykepleierutdanningen, 

spesielt innenfor praksisstudiene. Dermed reduseres kvaliteten på utdanningen og de som 

utdannes. Dagens finansieringsordning gjør det økonomisk straffbart for 

utdanningsinstitusjonene å vurdere studenters egnethet og skikkethet, og eventuelt stryke de 

som er uegnet/uskikket til å bli sykepleiere. I tillegg fører den høye utdanningstakten til at 

studenter får en knapp oppfølging som igjen gjør det vanskelig for utdanningene å vurdere 

egnethet og skikkethet. Dette er fører til at vi i dagens sykepleierutdanning premierer kvantitet 

foran kvalitet og fokus på høy faglig standard.  

NSF Student krever at hensyn til rammefaktorer som til gjengang til gode praksisplasser med 

faglig høy kvalitet inkluderes i Kunnskapsdepartementets kalkulering av måltall for 

sykepleierutdanningen, og at den finansieringsordningen vurderes og endres slik at høy 

kvalitet belønnes fremfor kvantitet. 

 



 

1.6 Sanksjonsmuligheter  

NSF Student er opptatt av at utdanningen følger rammeplanens bestemmelser for 

sykepleierutdanningen, og mener det er svært kritikkverdig at det ikke finnes noen 

sanksjonsmuligheter mot utdanningsinstitusjoner som bryter med rammeplanens krav. NSF 

Student mener det må innføres et tilsynsorgan slik at man kan melde inn brudd på 

rammeplanen. Per i dag finnes det kun et organ, NOKUT, som godkjenner 

utdanningsinstitusjonens plan for gjennomførelse, ikke om dette faktisk blir overholdt.  

 

 

1.7 Like rettigheter for tillitsvalgte i NSF Student 

NSF Student krever at det å være tillitsvalgt i NSF Student gir like rettigheter som det å være 

tillitsvalgt på skolen og andre arenaer der studentene jobber med studentpolitikk. 

 

 

1.8 Helhetlig utdanning 

NSF Student mener at den teoretiske delen av sykepleiefaget er like viktig som den praktiske. 

Skolene er forpliktet til å legge opp undervisningen på en sånn måte at studentene opplever 

studiet som en helhet og at det til enhver tid og i enhver modul kommer frem hva 

sykepleierens særegne funksjon er. NSF Student mener at utdanningen må sees i sin helhet 

med fokus på studentenes sluttkompetanse. Det skal utdannes faglig dyktige sykepleiere som 

har solide kunnskaper innenfor alle rammeplanens punkter. 

 

 

1.9 Eksamens- og vurderingsformer 

NSF Student krever at skolene velger eksamens- og vurderingsformer som sikrer individuell 

vurdering av studenten. Multiple choice (flervalseksamen) er en uegnet eksamensform i 

sykepleierutdanningen. Valg av eksamens- og vurderingsform skal ikke velges ut fra 

økonomiske forhold eller hva som er den praktisk enkleste måten å vurdere studenten på. 

Studentens kompetanse skal dokumenteres i forhold til måloppnåelseskravene i rammeplanen. 

Det skal være en maksgrense på 3 forsøk per eksamen, og ikke mulighet for å ta opp en 

eksamen ved en annen skole etter 3 stryk. Det skal benyttes graderte karakterer i alle 

teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for sykepleieutdanning. Det skal kunne 

kreves tilbakemelding på alle innleverte arbeidskrav. Det skal kunne kreves skriftlige 



tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav, ut fra gitte kriterier for arbeidskravet. Det skal 

kreves skriftlig tilbakemelding fra sensor/veiledere på alle innleverte arbeidskrav. 

Det må innføres et nasjonalt organ som skal godkjenne de forskjellige skolenes 

eksamensformer og eksamener. 

 

 

1.10 Nasjonale prøver 

NSF Student krever nasjonale prøver i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan 

for sykepleieutdanning. 

 

 

1.11 Kjønnsbalanse og rekruttering av menn i sykepleierutdanningen 

I Norge har vi et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Innen sykepleierfaget har 

kjønnssammensetningen vært uendret i svært lang tid. Det er ikke iverksatt nevneverdige 

tiltak for å øke andelen menn i sykepleierutdanning. NSF Student mener dette er en situasjon 

som ikke kan fortsette. Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler sier i § 7-16:  

 

Departementet kan bestemme at det for enkelte utdanninger gis 1 eller 2 tilleggspoeng for 

søkere av det kjønn som er klart underrepresentert blant studenter eller yrkesutøvere fra 

vedkommende utdanning.  

 

NSF Student krever at denne regelen blir tatt i bruk ved opptak av menn til 

sykepleierutdanningen. I tillegg må det satses på rekrutteringskampanjer rettet særskilt mot 

menn. NSF Student krever også at det gjennomføres holdningskampanjer og markedsføring 

av sykepleieryrket for å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket.  

 

 

1.12 Internasjonalisering  

Delstudier i utlandet kan gi verdifulle erfaringer og en utvidet forståelse av sykepleieres 

virksomhetsfelt. Kvalitetssikring av læringsutbyttet er ofte mer krevende enn ved studier i 

Norge. Undervisningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og læringsutbytte, og sikre at 

sluttkompetansekravene for sykepleierutdanningen oppnås. Det må særlig sikres at studentene 

mottar relevant veiledning og oppfølging ved praksisstudier utenlands. Praksisstudier i 



utlandet skal ikke forkortes (jfr kravet i Rammeplanen). Det må særlig sikres at studentene 

mottar relevant veiledning og oppfølging i forkant og underveis i praksisstudier utenlands. 

 

 

1.13 Medikamentregningstest  

Endringsforslag av hele punktet: 

Medikamentregningstester i sykepleieutdanningen skal bestå av en praktisk og teoretisk del, 

hvor begge består av flere oppgaver. Den praktiske testen skal inneholde alle deler av den 

grunnleggende legemiddelhåndteringen, fra å lese og forstå en ordinasjon, til utregning av 

dose og rett administrering av medikamentet. Testene skal bestås feilfritt minst en gang per 

skoleår. NSF Student mener at det bør opprettes en nasjonal oppgavebank for 

medikamentregningstest som skal benyttes på alle sykepleieutdanninger, dette for å sikre like 

rettigheter for studentene. NSF Student ønsker at undervisningen i medikamentregning 

kvalitetssikres ved at det stilles strengere krav til matematikkunnskapene til de lærerne som 

underviser i dette faget. 

 

 

1.14 Opptakskrav 

NSF Student er for bruk av karakterkrav ved opptak til høyere utdanning. NSF Student mener 

det skal legges til rette for at personer med yrkesfaglig utdanning, skal få rett til å opparbeide 

seg generell studiekompetanse selv etter fylte 21 år. 

 

 

1.15 Språkkrav 

I dag stilles det et minstekrav om 450 poeng på bergenstesten for å komme inn på høyere 

utdanning. Disse 450 poengene fås gjennom en skriftlig test. For å ivareta pasientens på en 

best mulig måte og yte faglig forsvarlig sykepleie, ønsker NSF Student at det skal innføres 

krav om 650 poeng, der 200 poeng skal være en muntlig test. 

Det skal innføres krav om 650 poeng i skriftlig, og 550 muntlig. 

 

NSF Student ønsker at studenter med 650 poengs minimumskrav på Bergenstest (annet 

morsmål) og studenter med språklige utfordringer (dysleksi) følges nøye opp og det må i en 

tidlig fase avgjøres om studenten på bakgrunn av disse utfordringene er skikket for 

sykepleieryrket. 



1.16 Språkkrav til forelesere/lærere: 

Gjennom oppfølging fra skolen faglige ledelse skal det legges til rette for at lærere med annet 

morsmål enn norsk skal få hjelp til å mest mulig kunne formidle sitt fag. Det må være krav 

om gode norsk- eller engelskkunnskaper for å kunne være foreleser. 

Veiledere på skriftlige oppgaver (studiekrav, bachelor etc.) skal ha gode norskkunnskaper. 

 

 

1.17 Skikkethetsvurdering  

”Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning”, av 30. juni 2006 må vektlegges 

sterkere. Det må sikres at alle studenter har mottatt og forstått informasjon om 

skikkethetsforskriften, og muligheten for å sende inn tvilsmelding. 

NSF Student mener testing for ulovlige rusmidler der man har skjellig grunn til å mistenke 

studenten for misbruk er et nødvendig tiltak for å sikre studentens skikkethet og pasientens 

sikkerhet. 

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene oppretter og følger rutiner for en løpende 

skikkethetsvurdering av alle sine sykepleierstudenter gjennom hele studiet. 

Skikkethetsvurderingen skal inngå i den helhetlige vurderingen av studentens faglige 

kompetanse og personlige egenskaper som er grunnlaget for utstedelse av vitnemål, 

autorisasjon og mulighet til å jobbe som sykepleier. NSF Student krever at 

utdanningsinstitusjonene oppretter og følger rutiner for en løpende skikkethetsvurdering av 

alle sine sykepleierstudenter gjennom hele studiet. Skikkethetsvurderingen skal inngå i den 

helhetlige vurderingen av studentens faglige kompetanse og personlige egenskaper som er 

grunnlaget for utstedelse av vitnemål, autorisasjon og mulighet til å jobbe som sykepleier. 

 

 

1.18 Autorisasjonsgebyr  

Autorisering av helsepersonell skal være kostnadsfritt. Staten utdanner sykepleiere og er 

avhengig av autoriserte sykepleiere i arbeid, og må derfor ta de økonomiske kostnadene selv. 

Autorisasjonsgebyret er et gebyr på utdanning som strider mot gratisprinsippet i norsk 

utdanning.  

 

 

1.19 Opptjening av pensjonspoeng under studietiden  

Sykepleierstudenter blir tapere når det gjelder opptjening av pensjonspoeng, til tross for 



samfunnets økende behov for sykepleiefaglig kompetanse. Lav lønnsuttelling, samt dårlig 

tilgang på fulle stillinger, fører til uforholdsmessig dårlig uttelling i pensjonspoeng for 

sykepleiere. NSF Student aksepterer ikke at studentene taper økonomisk på å ta høyere 

utdanning, og krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden.   

 

 

1.20 Representasjon i andre organer  

NSF Student er den nasjonale organisasjonen som best representerer landets 

sykepleierstudenter i fagrelaterte spørsmål. NSF Students struktur sikrer bred representasjon 

av sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger. Følgelig er NSF Student den 

naturlige representant for sykepleierstudenter i de fora hvor disses interesser skal ivaretas.  

 

 

1.21 Heltidsjobb - en nødvendighet 

Stillingsbrøkene som tilbys nyutdannede sykepleiere er uakseptable. Svært mange må ta 

deltidsjobber og vikariater det ikke er mulig å leve av. Dette er dårlig utnytting av 

tilgjengelige ressurser, og en viktig medvirkende årsak til sykepleiermangelen. Hele og faste 

stillinger gir økonomisk selvstendighet og nødvendig trygghet i arbeidsforholdet, som igjen 

gir rom for personlig og faglig utvikling. NSF Student krever at heltidsstilling skal være meir 

enn en teoretisk mulighet. Retten til heltid vil dessuten øke statusen til sykepleieryrket. 

 

 

1.22 Sykepleierforskning 

Forskning i sykepleierundervisningen er avgjørende for utvikling og kvalitet i sykepleierfaget 

og en forutsetning for forskningsbasert undervisning. Utdanningsinstitusjonene bør primært 

fokusere på forskning som kan forbedre sykepleierutdanningen. Det skal være et minstekrav 

at foreleserne bruker den nyeste forskningen i utdannelsen av sykepleiere. Det skal også være 

et krav til at studentene i løpet av utdanningen lærer seg å tenke kritisk i forhold til forskning 

som omhandler det naturvitenskapelige og den praktiske utførelsen av sykepleie. 

 

 

1.23 Førstehjelpskurs  

Sykepleierstudenter og sykepleiere har på lik linje med annet helsepersonell plikt til å hjelpe i 

akuttsituasjoner, og NSF Student mener derfor det er viktig med undervisning som sikrer slik 



handlingskompetanse. Det skal derfor gjennomføres obligatorisk førstehjelpskurs utover 

grunnleggende HLR, minimum én gang per år ved alle utdanningsinstitusjoner. Samtlige 

studenter skal sertifiseres på DHLR innen 2 år er fullført eller tilsvarende på deltidsstudie. 

 

 

1.24 Krav til studenten 

NSF Student mener studenten selv må ta ansvar for egen læring og være bevisst de krav som 

stilles til studenten ved å sette seg inn i rammeplanen og fagplaner, og utarbeide konkrete mål 

for sin studieprogresjon fra dette. Studenten må også ta ansvar for å melde fra dersom det er 

forhold i studiesituasjonen som begrenser muligheter til å oppnå handlingskompetanse og 

handlingsberedskap i tråd med rammeplanen. 

 

 

1.25 IKT og e-helse 

NSF Student mener IKT og dokumentasjon av sykepleie må tas i bruk som verktøy og 

virkemiddel i kunnskaps- og kompetanseutvikling og klinisk praksis. Sykepleierutdanningene 

må sikres midler til å investere i nødvendig teknologisk utstyr og lærernes kompetanse slik at 

de kan drive oppdatert og tilstrekkelig opplæring innen dette feltet. 

 

 

1.26 Hepatittvaksine 

Gjennom praksisstudier og i senere yrkesutøvelse som sykepleier er studentene utsatt for 

risiko for hepatitt A- og B- smitte. NSF Student mener at vaksinering av alle 

sykepleierstudenter vil være en investering i smitteforebygging under studiet og i fremtidig 

yrkesutøvelse. NSF Student ønsker derfor at alle sykepleierstudenter skal få tilbud om gratis 

vaksine mot Hepatitt A og B. 

Dette skal også inkludere relevante vaksiner for studentene som har praksisplass i utlandet. 

  



2.0 PRAKSIS  

2.1 Innledning  

Praksisstudiene er en av de viktigste arenaer for studentene siden den utgjør en stor del av 

sykepleierutdanningen. Det er her studentene får mulighet til å utøve kunnskapsbasert 

praktisk sykepleie. Praksisstudienes innhold skal styres av studentens læringsbehov, ikke 

praksisstedets behov for arbeidskraft. Alle praksisstudier skal gjennomføres på steder som er 

relevant for sykepleierutdanningen. Det må være sykepleiestillinger på praksisstedene.  

 

 

2.2 Kvalitetsikring av praksissteder gjennom en godkjenningsordning 

Halvparten av sykepleierutdanningen foregår i det kliniske praksisfeltet, innenfor somatikk, 

psykiatri, eldreomsorg og hjemmebasert sykepleie. NSF Student vet at det er store 

utfordringer knyttet til oppfølging både fra utdanningsinstitusjoners veiledere og 

praksisstedets kontaktsykepleiere, at utdanningsinstitusjonene benytter praksissteder som ikke 

gir det utbyttet som rammeplanen krever og at evalueringer gjort på utilstrekkelig 

vurderingsgrunnlag. NSF Student krever at det utvikles en godkjenningsordning for 

praksissteder.  

 

 

2.3 Praksisstudier i avdelinger med døgnkontinuerlig virksomhet 

Rammeplanen spesifiserer at: ”Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne 

yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og 

utenfor institusjoner.”  Praksisstudier ved medisinske og kirurgiske avdelinger med 

døgnkontinuerlig virksomhet er avgjørende for å opparbeide kompetanse i sykepleie til 

pasienter med svikt i evnen til å ivareta egne behov. Denne type praksisstudier kan ikke 

erstattes av polikliniske behandlingstilbud, uten at dette begrenser studentenes mulighet til å 

oppnå handlingskompetanse i pleie, omsorg og behandling. Til tross for at nye 

behandlingstilbud åpner for andre typer praksisstudier er det fortsatt i denne type avdelinger at 

man på en forsvarlig måte kan tilegne seg svært viktig kunnskap om de sentrale delene av 

sykepleiefaget. I forskrift til Rammeplanen fastsatt 25.01.2008, er krav om slik praksis 

utydeliggjort. NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene fortsatt har obligatorisk praksis 

i minimum 6 uker ved både medisinsk og kirurgisk sengepost for å sikre nyutdannede 

sykepleiere handlingskompetanse i arbeid med kritisk syke pasienter. 

 



2.4 Konkretisering av samarbeidsavtaler 

Dagens rammeplan krever at utdanningsinstitusjonen og praksisstedet skal ha 

samarbeidsavtaler. NSF Student erfarer at denne samarbeidsavtalen er for overordnet. 

Samarbeidsavtalen må tydeliggjøres og konkretiseres. NSF Student krever kvalitetssikring av 

praksisstedet gjennom en akkrediteringsordning. En slik ordning skal sikre at rammeplanens 

bestemmelser blir fulgt i praksis. Avtalen skal sikre at praksisstedets veileder har avsatt tid til 

veiledning og refleksjon med studenten, samt kravene til lærestedets undervisningspersonells 

tilstedeværelse på praksisstedet. En tydeliggjøring av kravene til lærestedets 

undervisningspersonells tilstedeværelse er påkrevd for å sikre tilstrekkelig grunnlag for 

evaluering og vurdering av studentens prestasjoner. Videre skal samarbeidsavtalen inneholde 

konkrete planer for praksisstudiet som beskriver hvilke målspesifikke sykepleieroppgaver 

studenten kan lære på det enkelte praksissted. Utdanningsinstitusjonen har hovedansvaret for 

å påse at planene er i samsvar med rammeplanens formål, mål og krav til kompetanse en 

nyutdannet sykepleier skal inneha.  

 

 

2.5 Krav til praksisveileder/ kontaktsykepleier 

Praksisveileder skal være sykepleier, og ha minst 2 års arbeidserfaring som sykepleier før 

han/hun har ansvar for en sykepleierstudent. Praksisveileder/kontaktsykepleier skal ha 

gjennomgått et praksisveilederkurs og satt seg inn i Rammeplan for sykepleierutdanning før 

de kan ha ansvar for en student. Praksisveilederkurset er utdanningsinstitusjonens ansvar, og 

praksisstedet skal sørge for at aktuelle praksisveiledere/kontaktsykepleiere gis fri med lønn til 

å delta på praksisveilederkurs minst hvert tredje år. Dette må inngå i avtalen mellom 

utdanningsinstitusjon og praksissted. Studenten har krav til å følge sin kontaktsykepleier 

minst 75 % av sin praksisturnus og helst 100 %. 

 

 

2.6 Klinikkens ansvar for undervisning 

Undervisning av studenter er en lovpålagt oppgave både i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten (jf. spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven). 

Praksisveiledere / kontaktsykepleier må derfor sikres rammevilkår som gjør det attraktivt å 

være praksisveileder/kontaktsykepleier, samt mulig å gjennomføre undervisning og opplæring 

av studenter på lik linje med andre lovpålagte oppgaver. Det må være begrensninger på hvor 

mange studenter en praksisveileder/kontaktsykepleier skal ha ansvar for per praksis, for å 



sikre en god oppfølging og veiledning av den enkelte. NSF Student krever at 

praksisveileder/kontaktsykepleier fører avvik dersom rammevilkår legger begrensninger for 

veiledning og oppfølgning av studenten slik at dette kan dokumenteres for arbeidsgiver og 

utdanning. Det må legges til rette for at studenten kan få bytte 

praksisveileder/kontaktsykepleier dersom denne ikke oppfyller kravene, eller av andre 

grunner begrenser et godt praksisstudie, slik at studenten får optimalt læringsutbytte av 

praksisperioden. 

 

 

2.7 Kvalitetssikring av lærernes praksisnære kunnskap  

Sykepleierutdanningens undervisningspersonell som veileder studenter i praksisstudier, skal 

ha minst tre ukers relevant praksis på de aktuelle praksisstedene i løpet av ett år. Dette vil 

være med på å kvalitetssikre lærernes kunnskaper fra praksisfeltet. Samtidig som det vil være 

en viktig faktor for å øke kvaliteten i veiledningen til studenter i praksisstudier.  

 

 

2.8 Praksisvurdering  

Rammeplanens krav om jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering i veiledede 

praksisstudier følges ikke godt nok opp av lærestedets undervisningspersonell. Skolens 

veileder skal møte studenten for jevnlig veiledning. Dette i henhold til rammeplanen for 

sykepleieutdanning. NSF Student mener jevnlig tilsier ukentlig. Dette skal være i tillegg til 

forventningssamtale, midtevaluering og sluttevaluering. Veiledningene skal fortrinnsvis 

gjennomføres på praksisstedet. 

 

 

2.9 Delte stillinger/kliniske lektorater 

NSF Student mener det er uheldig at halvparten av studiet, som er en høyere utdanning, blir 

veiledet av personell som ikke har utdanning til dette. 

NSF Student ser fordelene ved bruk av delte stillinger/kliniske lektorater. Og mener at ved 

bruk av denne type stillinger kan evaluerings- og veiledningsansvaret bedre bli ivaretatt enn 

ved dagens ordning. For å styrke kvaliteten i utdanningen, og for å utvikle og øke utdanning 

og forskning i de ulike praksisarenaene, bør det opprettes kombinerte undervisningsstillinger. 

Dette vil gjøre at lærere kan arbeide i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene på den ene 

siden, og praksisfeltet på den andre siden. 



2.10 Utgifter i forbindelse med gjennomføring av praksisstudier  

NSF Student krever at utgifter til uniformer som er påkrevd i forbindelse med øvingspost eller 

praksisstudier skal studentene få dekket gjennom ordninger ved studiestedet.  

Kostnader ved reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med praksisstudier, som overstiger 

utgiftene studentene har til reise mellom hjemmet og studiestedet, skal dekkes av 

undervisningsinstitusjonen. 

 


