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Bakgrunn for prosjektet:

Studentene hadde via interne evalueringsrutiner og studentrepresentanter i 
kvalitetsteamet fremmet følgende ønsker: 

 at kontaktsykepleierordningen ble vurdert/revurdert

 at vurderingsskjema for praksisstudiene ble endret

 at det ble vurdert å i innføre mer temabasert praksis med fokusuker

 at det ble utviklet progresjonsstiger – hvor utfordringene tok utgangspunkt 
i studentens ulike erfarings – og kunnskapsnivå
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Praksisfeltet ønsket

 å utvide samarbeidet med høgskolen for 

å utvikle tilbudet de ga studentene i 

praksisstudiene 

 å utvikle samarbeidet med høgskolen om 

fagutvikling, noe som også ville komme 

studentene tilgode. 
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Høgskolen ønsket:

 å imøtekomme studentene ved å utrede de forslag de 
kom med 

 sette fokus på  bruk av læreressurs til beste for 
studentene

 å utvikle samarbeid med praksisfelt om 
fagutvikling/prosjekt som inkluderte studenter

 å utvikle/benytte den ressurs studentene representerer 
for praksisfeltet/pasienten 
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Retningslinjer for søknad om tildeling 

av praksisveiledningsmidler.

 Motivere til fagutviklingsprosjekter som 
har til hensikt å forbedre 
praksisutdanningen og yrkesutøvelse

 Utvikle ny og forbedret praksismodell og 
dokumenterer arbeidet

 Utvikle opplærings- og 
kompetanseutviklingstiltak innen relevant 
fagområde, her veiledning.

10.05.2010 5Marit Sandøy



Søknader:

 Kristiansund kommune innvilget 

kr. 130 000 kr. i mars 2009

 Molde kommune innvilget kr. 334.900 i 

oktober 2009
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Hvem ble med?

 Bergmo omsorgssenter:

16 studenter

 Glomstua omsorgsenter:

12 studenter

 Rokilde undervisningssykehjem

10 studenter
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Hvem har vært deltakere?

Bergmo Omsorgssenter:

Overspl. Jennifer Dana Viken

Avd.spl. Liv Hoel

Avd.spl. Beate Hjemli Holen.

Høgskolelektor: Ingeborg Ulvund og Ragnhild Sættem

Praksiskoordinatorer: Elin Nakken

Ragnhild Johansen, Maria Flatvoll

Solveig Hostad
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Hvem har vært deltakere?

Glomstua Omsorgssenter - Råkhaugen:

Overspl. Inger Cecilie Frisvoll

Avd. spl. Margaret Kjøde Rødal

Høgskolelektor: Anne Berit Fillingsnes

Praksiskoordinatorer: Drude Nekstad, 
Gunn Anita Ness og Linda Rønning
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Hvem har vært deltakere?

Rokilde Undervisningssykehjem:

Fagutviklingssykepleier: Nora Olsen

Høgskolelektor: Marit Sandøy 

Praksiskoordinatorer: Rita Ødegård Hansen, 
Shanthinidevi Shanmuganathan og Henny
Ødegård
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Hva har pengene vært brukt til?

 Møter sammen med praksisfeltet/ 

praksiskoordinatorene i forhold til å 

utarbeide ny modell (2009)

 Mulighet for å hospitere for 

praksiskoordinatorene i øvingsavdelingen 

på skolen ( 2009) 

 Innleid vikar for 2 -3 dager pr. 

praksiskoordinator høsten 2009
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Hva har pengene vært brukt til?

 Kurs i veiledning for praksiskoordinatorene  (jan. 
2010)

 Praksiskoordinatorene fikk en dag i uka til  å 
veilede studentene spesielt. Det var leid inn vikar 
for den dagen. Praksis i 8 uker.

Velkomstdag

Refleksjonsgrupper

Vurderingssamtaler

Seminardag i demens

Samtaler med lærer
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Hva har pengene vært brukt til?

 Nye pensumbøker til alle avdelingene som 

hadde studenter

 Evalueringsmøte/ oppsummering etter 

praksis sammen med skolens lærere.

Det ble innleid for 11 dager våren 2010.

for hver praksiskoordinator.  
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Organisering av studiet:

 Praksiskoordinator for 4 studenter i hver 

avdeling

 Alle i avdelingen har ansvar for 

studentene

 Styrt turnus for studentene: 2 på dag og 2 

på kveld.

 Studentene skal samarbeide 
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Organisering av studiet:

 Lærer har ikke veiledningsdager i praksis

 Leder refleksjonsgruppene ( 4 møter i 

løpet av 8 uker)

 Ansvar for gjennomføring av framlegg av

pedagogisk pleieplan ( betått/ ikke bestått)

 Samtaler/ nært samarbeid med 

praksiskoordinatorene

 Går mer inn, hvis det er svake studenter
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Hva forventes av studentene?

 Viser ansvar for egen læring

 Reflekterer aktivt over egen og andres 

praksis

 Samarbeider med medstudenter og 

ansatte på praksisstedet
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Læringsverktøy for studentene:

 Læringsutbytte for praksisperioden

 Progresjonsstige

 Progresjonskort

 Ukeplan

 Refleksjonsnotat

 Utarbeidelse av sykepleieplan med framlegg
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Hvordan gikk det?

Både studenter og praksiskoordinatorer er

godt fornøyd med den nye modellen

Det som må arbeides videre med:

Ukeplanene – bedre med dagsplaner?

Bedre tilbakemeldinger til studentene fra 
resten av avdelinga

Bedre orientering til alle avdelingene før 
studentene kommer i praksis
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