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• 15 studenter
• 16 ulike lab’er
• 30- 40 ulike veiledere
• 12 uker

BAKGRUNN



Målsettinger
• Veiledning av studenter i praksis skal styrkes gjennom 

kompetansehevende tiltak for praksisveiledere

• Prosjektet skal bidra til å bygge bro mellom 
utdanningsinstitusjon og praksisinstitusjon

• Videreutvikle SVIP- modell for St. Olavs hospital

• Utvide SVIP til Ålesund og Namsos

• Finne varige løsninger for gjennomføring av 
samarbeidsstillinger



• Praksisveiledere 
inviteres til samling (ca. 
3- 4 timer)

• Samarbeidsstillinger/ 
utdanningens veiledere 
deltar

• Teoretisk gjennomgang 
og gruppediskusjon

Oppstartssamling

• Veiledning på veiledning

• Praksisveiledere inviteres 
til uformelle møter uten 
fast agenda

• Samarbeidsstillinger og 
utdanningens veileder 
deltar

• Erfaringsutveksling

• Lavterskeltilbud

Ukentlige 
lunchmøter

Gjennomføring St. Olavs Hospital



•Veiledning i forkant av midt-
og sluttevaluering

•Varighet 1.5 timer

•30 min teori

•30 min gjennomgang av 
vurderingskriterier/ 
læringsutbyttebeskrivelser i 
praksisbok

•30 min veiledning

•Lunchveiledning med 
studenter 

Gruppeveiledning •Kartlegge erfaringer etter 
endt praksisperiode

•Tilbakemeldinger på SVIP-
modellen

•Bevaringsområder?

•Forbedringsområder?

•Spørreskjema til veiledere

Evaluering



6 %

25 %

56 %

13 %

Samarbeid med 
utdanningen/samarbeidsteam før 
oppstart av praksis var nyttig for 

meg  

Verken enig eller uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

27 %

13 %
46 %

7 %
7 %

Samarbeidsstillingene har bidratt til 
styrking av min veilederkompetanse

Verken enig eller uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

Delvis uenig

«Styrket Veiledning I Praksis 
(SVIP-prosjektet) ved 
radiografutdanningen NTNU, 
campus Trondheim Evaluering av 
prosjektets betydning for 
veiledning av studenter i 
praksisstudier»



Bredding til Ålesund og Namsos

• Erfaringer 
– Hovedveiledermodell
– Økt interesse for veiledning
– Bedre samarbeid mellom avdeling og 

utdanning

• Utfordringer:
– Avstand
– Lokale forhold
– Kontinuitet i veiledningen



Veien videre….?

• Kontinuerlig arbeid
• Hvordan nå flere 

veiledere?
• Utvide til flere sykehus 

og helseforetak
• Endringsvilje



Samarbeidet

Troverdigheten
Lokale 

tilpasninger



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!

Ragnhild.b.kolstad@ntnu.no

Ellen.sjaastad@stolav.no


