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Tittel: Samarbeidsstilling for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleieutdanningen 
 

Fagområde: Bachelor sykepleie 
 

Ansvarlig person:  Guro Karlsholm 
 

Institusjon:  St. Olavs hospital HF, Fagavdelingen 
 

Samarbeid: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 
 

Oppsummering: Delprosjekt 1: Hovedveiledermodell og studentstyrt læring i praksis ved Kirurgisk klinikk 
Prosjekttid: høst 2016 – vår 2019 (tre studieår) 
Prosjektets overordnede mål var 1) Skape en praksismodell for å øke studentens selvstendighet, vurderings- og 
handlingskompetanse 2) Skape et godt veilederteam for å styrke veilednings- og vurderingskompetansen 
Videre ble det formulert ni delmål, blant annet styrt turnus, hovedveileder og veilederteam, felles praksisstudieavtale og logg og 
sjekkliste som læringsverktøy. 
 
Første studieår ble tiltakene prøvd på en seksjon. Prosjektet ble videreført 2017-2018, samt implementering i ny sengepost. I 
løpet av våren 2018 ble det utarbeidet spørreskjema til studenter og til praksisveiledere. Svarskjema fra studentene viser så langt 
at de er fornøyd med læringsutbyttet i praksisstudiene, men det er noen områder som kan vektlegges mer i neste 
prosjektperiode. Studieåret 2018-2019 implementeres prosjektet i øvrige sengeposter i klinikken. 
 
Erfaringer fra prosjektet så langt er:  
 

▪ økt kvalitet på veiledningen, studentene vurderes ut fra like kriterier 
▪ “svake” studenter blir raskere identifisert 
▪ studentene får større trygghet med et veiledningsteam 
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▪ hovedveileder har større fokus på å bruke veiledningsteori i praksis, noe som øker veiledningskvaliteten 
▪ det er enklere å rekruttere praksisveiledere inn i teamet når hovedveileder har hovedansvaret 
▪ daglige veiledere fornøyd med team → tryggere å ta tak i problemer, får støtte  
▪ styrt turnus 
▪ økt kontakt mellom praksis og utdanning 

 
Kontaktpersoner for prosjektet ved kirurgisk klinikk:  
Therese Antonsen Theres.antonsen@ntnu.no og Bente Paulsen bente.paulsen@ntnu.no  
 
Delprosjekt 2: Veilederteam og studentstyrt læring i praksis ved sengepost for geriatri, Medisinsk klinikk 
Prosjekttid: høst 2017 – vår 2019 (to studieår) 
Prosjektets mål i første prosjektår var 1) Tilrettelegge for studentenes læring i praksis, - handlingskompetanse og 2) Etablere et 
veilederteam som tilrettelegger for studentenes læring. Ved videreføring til neste studieår ble målene videreutviklet: 1) 
Standardisere praksisforløpet ved geriatrisk avdeling. 2) Utvikle, utprøve og evaluere veiledningsmodell: «studentpar og 
studentstyrt læring i praksis». 3) Videreutvikle og implementere verktøy for å konkretisere og operasjonalisere læringsutbyttene, 
samt øke den reelle veiledningskompetansen.  
 
Prosjektet utviklet seg fra første til neste studieår på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra veiledere og studenter.  
 
Erfaringer fra prosjektet så langt er:  

 erfaringer knyttet til endret organisering av veilederansvar i seksjonen; hovedveileder/biveiledere 
 sjekkliste som studentene brukte i arbeidet med plan for oppnåelse læringsutbytte 
 studentenes daglige logger som hjelpemiddel til å få kontinuitet og oversikt over studentenes læringsutbytter 

selvstendighet og mestringsfølelse i sykepleieutførelsen (studentenes evalueringer) 
 innføring av felles praksisstudieavtale – økt utbytte av tilbakemeldinger fra både hovedveileder og medstudenter 
 økt kontakt mellom praksis og utdanning 
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Kontaktpersoner for prosjektet ved geriatrisk sengepost:  
Live Bøhn Hovde: Live.Bohn.Hovde@stolav.no og  
Anne Grethe Aune: anne.g.aune@ntnu.no 
 

 
  


