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For at veiledningen skal bli 
best mulig er det nødven-
dig å planlegge den og 
rydde plass til tid sammen 
med studentene.

Undervisningssykehjemmene i 
Norge arbeider for å heve og sikre 
kvalitet i eldreomsorgen, heve 
omsorgsarbeidets faglige prestisje, 
og legge tilrette for et godt praksis-
miljø for helsefaglige studenter. Un-
dervisningssykehjemmet i Oslo har 
gjennom et studentrettet prosjekt 
fokusert på sykepleierstudenters 
praksis i sykehjem, og søkt å heve 
praksisens kvalitet.  
 
Faglig utilfredsstillende
Det er en mangel på fagpersonell 
i eldreomsorgen i Oslo. Andelen 
ufaglærte er urovekkende høy (1). 
Det er kjent gjennom media at 
mange sykepleiere finner det lite 
utfordrende og faglig utilfredsstil-
lende å arbeide i sykehjem (2), og 
at få sykepleierstudenter ønsker å 
arbeide i eldreomsorgen (3). Pasi-
enter i sykehjem er skrøpelige, og 
den enkelte kan ha flere alvorlige 
diagnoser på samme tid (4). Dette 
gir store utfordringer for de som 
arbeider i sykehjem.

Med en antagelse om at standar-
den på sykepleiepraksis i sykehjem 
har en betydning for eldreomsor-
gens status blant sykepleiere, ble et 
enkeltprosjekt knyttet til student-
praksis i sykehjem igangsatt. Pro-
sjektet hadde som mål å danne en 
god ramme for praksisen gjennom 
å gjøre praksisstedene forberedt på 
å ta imot studenter, og studentene 

forberedt på å møte praksis. På 
bakgrunn av samtaler med studen-
ter, høgskolelærere, veiledere og av-
delingsledelse, ble det utarbeidet en 
«Studentmappe»; et arbeidsverktøy 
for studenter i praksis. 
 
Bakgrunn
FoU-avdelingen ved Undervisnings-
sykehjemmet i Oslo ansatte en 
prosjektleder i 20 prosent stilling 
for å gjennomføre prosjektet. Vi 
startet med en spørreundersøkelse 
blant studentene der opplysninger 
om forventninger til praksisen ble 
definert. Målet var å belyse både 
forventningene til det praktiske 
arbeidet, og forventningene til 
samarbeidet med veilederen og 
arbeidsplassen forøvrig. Det var 
også interessant å vite hva slags 
erfaringer studentene hadde fra 
tidligere omsorgsarbeid.

Videre hadde vi en samling 
med alle avdelingsledere og andre 
ansatte som har i oppgave å være 
veiledere. Vi var ute etter å få vite 
hva som er positivt ved det å være 
veileder og ha studenter i praksis, 
men også hva som kan være utfor-
drende. I løpet av denne samlingen 
ønsket vi å tydeliggjøre hvordan 
veiledere og avdelingsledere kan 
forbedre rutiner, slik at det blir 
enklere å være en god veileder i 
en hektisk hverdag. Det å veilede 
studenter er en tilleggsoppgave som 

Verktøy for 
god praksis
Innføring av studentmapper hever kvaliteten 
på praksis i sykehjem. 

skal gjøres ved siden av annet dag-
lig arbeid. For at veiledningen skal 
bli best mulig er det nødvendig å 
planlegge den og rydde plass til 
tid sammen med studentene. Her 
spiller avdelingssykepleier en viktig 
rolle. Det er viktig at avdelingssy-
kepleierne formidler dette behovet 
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til alle i avdelingen, slik at veileder 
og studenter får aksept for at de 
trenger tid til refleksjon i løpet 
av uken. Hvis det ikke er forstå-
else for dette blant kollegaer kan 
det bli en ekstra stressfaktor for 
veilederen, noe som antas å gå ut 
over opplæringen til studentene.

Tilrettelegging
Ved å tilrettelegge for, og å opplyse 
andre kollegaer om hva en slik 
veiledningsoppgave innebærer, 
vil det kunne bli større forståelse 
og velvilje for at studentrelaterte 
oppgaver prioriteres og tas hensyn 
til av alle på arbeidsplassen. Hvis 
vi gir studentene en god og trygg 
innføring i arbeidet ved praksispe-
riodens start, vil det kunne bidra til 
at vi får flere dyktige medarbeidere 
som gjør at arbeidsdagen blir let-
tere for alle på avdelingen.

Studentene, veilederne og 
lærerne bruker mye tid til etiske 
refleksjoner i praksisperioden. Ved 
å stadig vurdere det vi gjør blir vi 
minnet om viktige sider ved rollen 
som pleier i forhold til pasienter 
og kollegaer. Dette er med på å 
gjøre oss bevisste det ansvar og 
de utfordringer vi står overfor i 
pleie- og omsorgsarbeid for syke 
eldre i sykehjem. Sykehjemmet 
har rekruttert flere studenter, som 
har hatt en positiv opplevelse av å 
arbeide ved sykehjemmet, til å ta 
jobb som ekstravakter og sommer-
vikarer. For sykehjemmene er det 
en stor fordel å få studenter som 
kjenner avdelingene, og som har et 
bedre kunnskapsgrunnlag enn helt 
ufaglærte pleiere. 
 
Studentmappen
Ut fra de behov vi kartla hos 
veiledere og studenter utarbeidet 
vi en «Studentmappe». Denne får 
studentene utlevert første dag i 
praksis. Mappen er ment som et ar-
beidsverktøy de skal bruke mens de 
er i praksis. I tillegg får studentene 
en omvisning på huset og anled-
ning til å hilse på andre ansatte 
ved sykehjemmet. Studentmappen 
inneholder: 

•  En velkomsthilsen og diktet «Hva 
ser du søster».

•  Opplysninger om sykehjemmet 
og navn på kontaktpersoner.

•  Avtaleskjema for samtale med 
veileder både i forhold til tid og 
tema.

•  Kalender til å avtale turnus med 
veileder. Vår erfaring er at stu-

dentene i størst mulig grad skal 
følge turnusen til veilederen for å 
få den beste oppfølgingen.

•   Spørreskjema der studentene skal 
definere sine forventninger til 
praksisperioden, til arbeidet og til 
veileder, og de skal også si litt om 
tidligere yrkeserfaringer.

•  Våre forventninger og vårt tilbud 
til studentene.

•  En enkel innføring om datasyste-
met vi bruker slik at studentene 
skal kunne skrive pasientrapport 
og lese om pasientene.

•  En introduksjon til Praktiske 
Prosedyrer i Sykepleietjenesten 
(PPS) (5). PPS er et meget nyttig 
verktøy vi oppfordrer studentene 
til å bruke. Det kan brukes når 
de skal skrive oppgaver, finne 
rutiner for ulike prosedyrer eller 
oppdatere seg på ulike sykepleie-
faglige intervensjoner.

•  En sjekkliste for sykepleiestu-
denter i praksis, ment som et 
supplement til de målsetninger 
undervisningsplanen fra høg-
skolen krever at studentene skal 
nå i løpet av praksisperioden. 
Sjekklisten skal hjelpe studenten 
til å bli kjent på en sykehjemsav-
deling, og gi dem en oversikt over 
hva de bør kjenne til av oppgaver. 
Her ligger det også en definisjon 
på sykepleiefunksjon og hjelpe-
pleiefunksjon.

•  KPO (6) kartleggingsguide med 
eldre – omsorgsfokus. 

Respons
Ved sykehjemmet har vi første- og 
andreårsstudenter. De har ulik er-
faring fra omsorgsarbeid. Studenter 
med liten erfaring gir uttrykk for at 
det første møtet kan virke overvel-
dende. Det er mange inntrykk og 
mye informasjon på en gang. 

Studentmappen gjør det lettere 
og orientere seg i den nye arbeidssi-
tuasjonen: «Det kan være vanskelig 
å få med seg all informasjonen, 
og det var trygt å vite at vi fikk 
denne informasjonen skriftlig», er 
en tilbakemelding. Andre studen-
ter gav utrykk for at velkomsten 
virker godt forberedt og at vi har 
et profesjonelt opplegg. Videre ga 

studentene uttrykk for at mappen 
inneholdt relevant informasjon, og 
at mange studenter bruker mappen 
daglig: «Det er praktisk å ha alt 
samlet i en perm».

KPO modellen er et nyttig red-
skap når studentene arbeider med 
studiekrav og pleieplaner, og bidrar 
til bevisstgjøring når det gjelder å 
trene opp det «kliniske blikket»: 
«Samarbeidet med veileder blir 
bedre når man har avklart hvilke 
forventninger man har til hveran-
dre, og man kan planlegge når og 
hvordan man skal jobbe sammen, 
og når man skal jobbe selvsten-
dig», var en annen tilbakemelding 
på studentprosjektet vårt.

Flesteparten av studentene ga 
utrykk for at de ble tatt godt i mot 
på arbeidsplassen, og at de hadde 
en god og lærerik praksisperiode 
ved Undervisningssykehjemmet i 
Oslo. Studentmappen er tilgjenge-
lig på www.undervisningssyke-
hjem.no.

BEDRE PRAKSIS: God innføring ved 
praksisstart gir trygge arbeidsforhold for 
studentene. Foto: Vida Breivyte Buhs


