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kriterier for den enkelte praksispe-
riode blir fastsatt og fulgt, samt å 
sikre progresjonen fra den ene 
praksisperioden til den neste (5). 

STORE AVSTANDER. Ved Høgsko-
len i Gjøvik organiseres praksisstudi-
ene som fem praksisperioder à ti 
uker. Hver student har krav på tre 
veilednings- og vurderingsmøter per 
praksisperiode. Store geografiske av-
stander mellom høgskolen og prak-
sisplasser i kommunehelsetjenesten 
fører til at læreren kan kjøre opptil fi-
re timer i bil hver vei for å delta på et 
møte som varer i cirka én time. På 
bakgrunn av dette ble nettmøter 
som alternativ til fysiske møter 
prøvd ut, i et praksisnært forsknings-
prosjekt (6). Det var ønskelig å frigjø-
re tiden som ble brukt bak rattet, slik 
at den heller kunne anvendes til fag-
lig veiledning av studenter, og til å ut-
veksle erfaringer med, og veilede vei-
lederne i praksis. 

KARTLEGGING. I en nasjonal 
kartlegging av bruk av digitale 
verktøy og medier i norsk høyere 
utdanning (7) kommer det frem at 
bruk av digitale verktøy øker både 
blant studenter og fagansatte. Men 
det er fortsatt slik at bruken i stor 
grad underbygger tradisjonell 
under visning, og at det er et 
 potensial for å bedre utnytte 
mulighetene  som teknologien gir. 
Blant annet legger studentene vekt 
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ettmøter er billige-
re, mer effektive og 
mer fleksible enn det 
å møtes fysisk når av-

standene er lange. Dette viser seg 
også å gjelde for veilednings- og 
vurderingsmøter som gjennomfø-
res i sykepleiestudenters praksis-
perioder i kommunehelsetjenes-
ten. Tilgang til datamaskin med 
internett, kamera- og lydfunk-
sjon er en forutsetning for å kun-
ne gjennomføre nettmøter. Det er 
imidlertid ingen selvfølge at disse 
forutsetningene finnes der syke-
pleiestudenter gjennomfører prak-
sis i kommunehelsetjenesten.

SAMARBEID ER VIKTIG. I løpet 
av sin treårige utdanning skal syke-
pleiestudentene, ifølge Nasjonal 
rammeplan for sykepleierutdan-
ning (1), gjennomføre halvparten av 
studietiden i praksis. Det viser seg 
at studentenes læringsutbytte i 
praksis best sikres gjennom godt 
samarbeid mellom høgskolen og 
sykepleiere i praksis, kalt veiledere. 
Dette skjer ved at lærer fra høgsko-
len og veileder møtes jevnlig for å 
utveksle erfaringer og kunnskap, 
samt at både lærer og veileder bi-
drar i vurdering og veiledning av 
studenten (2–4). Veileder i praksis 
har hovedansvaret for daglig faglig 
oppfølging, veiledning og vurdering 
av studenten. Høgskolen har det 
formelle ansvaret for at mål og 

N
på at teknologi kan gjøre det lettere  
å samarbeide med andre og ha 
kontakt med fagansatte. De forven-
ter mer fleksibilitet med hensyn til 
når og hvor de skal jobbe med fa-
get, og med hensyn til kontakt 
med, og respons fra, faglærer. Bå-
de studenter og fagansatte uttryk-
ker at det er viktig med tilgang til 
oppdaterte programvarer, verktøy 
og infrastruktur som fungerer. Det 
er forventet at studenter skal ha 
gode ferdig heter i, og god forståel-
se for, bruk av teknologi når de skal 
ut i arbeidslivet. 

PROSJEKTET. Hensikten med pro-
sjektet var å finne ut om nettmøter 
kan erstatte alt eller deler av de fy-
siske møtene som gjennomføres i 
tradisjonell vurdering og veiled-
ning i sykepleierutdanningens 
praksisperioder. Om bruk av syn-
krone medier kan øke fleksibilite-
ten og effektivisere veilednings- og 
vurderingsmøtene, og videre om 
nettmøter vil kunne hemme eller 
fremme den sosiale samhandlin-
gen mellom aktørene. Prosjektet 
ble gjennomført i to ordinære prak-
sisperioder skoleåret 2011–2012, i 
samarbeid med de involverte stu-
dentene og veilederne. Datasam-
lingen ble gjort i form av fokusgrup-
peintervjuer (8, 9) og dataanalysen 
ble gjennomført ved kvalitativ inn-
holdsanalyse som beskrevet av 
Graneheim og Lundman (10). 
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dette ikke inngår som noen vesent-
lig del av arbeidshverdagen deres. 
Terskelen for å prøve ut nettmøter 
blir dermed høy fordi det er nytt og 
fremmed og fordi de tekniske for-
utsetningene ikke er til stede. I til-
legg er tilgang til hjelp og støtte-
funksjon fra IT-personalet ofte 
liten. På tross av mange tekniske 
utfordringer, ble det gjennomført 
nettmøter i prosjektperioden ved 
hjelp av ulike improviserte 
løsninger  og tilpasninger, og ved at 
noen kommuner også 
hadde forutsetningene 
for nettmøter på plass.

behov, samt muligheten for at vei-
lederne kan bruke nettmøter til 
veiledning med lærer og /eller hver-
andre når studenten ikke er til ste-
de. Samtidig er det også slik at 
mange helsearbeidere fortsatt er 
ukyndige i bruk av dataverktøy, da 

 lignende, finnes oftest ikke. Denne 
studien viser at tekniske utfordrin-
ger som manglende tilgang til inter-
nett, manglende datautstyr og 
 programvare, samt dårlig lyd- og 
 bildekvalitet er framtredende. 

UTFORDRINGER. Mobilt bred-
bånd og studentens private bær-
bare datamaskin ble noen steder 
benyttet som en alternativ løsning 
der det ikke var mulig å kople seg til 
noe nettverk. Dette oppleves imid-
lertid ikke som gangbart på sikt, 
fordi  man mister muligheten til å 
gjennomføre spontane møter ved 

NETTILGANG. Fortsatt er det ved 
mange kommunale institusjoner, 
hvor sykepleiestudenter gjennom-
fører sine praksisperioder, ikke 
 mulig å bruke internett. Enten 
 finnes ikke trådløst internett, eller 
så har datamaskiner tilkoplet inter-
nett sikkerhetssperringer som hin-
drer bruk av webkamera og lyd. Det-
te siste er viktig og i tråd med 
lovverket for å sikre at pasientinfor-
masjon ikke kommer på avveie. 
 Egne datamaskiner for andre gjøre-
mål enn pasientdokumentasjon, 
som for eksempel samhandling 
 eller møter, informasjonssøk og 

«Det er 
enklere å få til 
møteavtaler 
når reisetiden 
blir borte.»

På nett: Veiledning via 
nett i praksis har klare 
fordeler, men kan også 
føre til at nyanser i 
samtalen går tapt. Illus-
trasjonsfoto: Scanpix.
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EFFEKTIVT. Nettmøter viser seg å 
ha klare fordeler, som økt fleksi-
bilitet, økt effektivitet og de er res-
sursbesparende. Bruk av webba-
serte medier åpner i tillegg for å 
benytte tilsvarende teknologi også 
i andre situasjoner. Det gir økt flek-
sibilitet ved at det er enklere å få til 
møteavtaler når reisetiden blir 
borte,  og man er ikke avhengig av at 
lærer må gjøre avtaler som klaffer 
med hensyn til ulike praksisplas-
ser,  både geografisk og tidsmessig. 
Samtidig kan avtaler lettere flyttes 
og endres etter behov. Et nettmøte 
kan enkelt utsettes noen timer, for 
eksempel hvis det dukker opp en 
 læresituasjon i praksis som studen-
ten bør prioritere, eller en akutt pa-
sientsituasjon oppholder veileder. 

FLERE MØTER. Møter på nettet 
åpner også for muligheten til å ha 
flere møter enn de formelt pålagte 
hvis ønskelig. Både lærer, student 
og veileder kan møtes samtidig, el-
ler lærer kan ha møte med bare vei-
leder, eller bare med student. I til-
legg kan veiledning av veiledere 
tilbys ved at flere veiledere, gjerne 
fra ulike kommuner, kan delta i et 
felles møte og utveksle erfaringer 
relatert til studentveiledningen. 
Bedre effektivitet handler om at 
hvert møte tar kortere tid, fordi det 
blir mindre utenomsnakk enn ved 
fysiske møter. Samtidig oppleves 
møtene som mer strukturerte enn 
tradisjonelle møter. Deltakerne i 
møtet følte at de konsentrerte seg 
godt underveis og at de var bedre 
forberedt. I praksis opplever man 
en konstant travelhet, noe som ut-
trykkes spesielt av veilederne, men 
som også bekreftes av studentene. 
Dermed blir effektiviteten i nett-
møtene verdsatt fordi det å gjen-
nomføre møtene på kortere tid, gir 
bedre tid til andre oppgaver som 
venter. 

Samhandling via nett brukt på 
ett område åpner for bruk på andre  
områder, blant annet fordi terske-
len for bruk brytes. Erfaringene 
fra nettmøtene gjør det enklere  for 
deltakerne å benytte tilsvarende  
teknologi i andre situasjoner, 
som for eksempel undervisning 
og  veiledning, nettverksbygging, 

praksisperioder har klare fordeler. 
Samtidig viser det seg at nettmøter 
kan ha innvirkning på samhandlin-
gen mellom deltakerne i møtet. 
Hvis man retter spesiell oppmerk-
somhet mot dette siste og er be-
visst på problematikken, vil man 
 likevel kunne si at nettmøter i stor 
grad kan erstatte fysiske møter. 
Samt at man kan åpne for å flekse 

mellom nettmøter og 
fysiske møter etter 
behov. Imidlertid er 
nettmøter helt av-
hengig av at teknolo-
gien fungerer. En 
kartlegging av hvilke 
tekniske utfordringer 
man kan støte  på, og 
hvordan disse kan lø-
ses blir den viktigste 

forutsetningen for å kunne imple-
mentere bruk av nettmøter videre. 
Dette bør gjøres i samarbeid med 
IT-ansvarlige i kommunene, og 
samarbeidsavtaler  mellom høysko-
len og praksis må inkludere forplik-
telser på dette området. •

 informasjons- og kunnskapssøk 
på  nettet, samt ved samarbeid på 
tvers av kommunegrensene. 

ULEMPER. Samhandlingen mel-
lom deltakerne kan bli påvirket av 
at møtet gjennomføres på nett i 
stedet for ved fysisk tilstedeværel-
se. Det å se og høre hverandre godt, 
er viktige forutsetninger for å kun-
ne sanse og tolke hverandres bud-
skap. Kommunikasjonen blir påvir-
ket, og spesielt nonverbal 
kommunikasjon blir vanskeligere å 
fange opp, særlig hvis deltakerne 
ikke kjenner hverandre fra før. Vik-
tig informasjon kan gå tapt og 
 vanskelige temaer, spesielt  av per-
sonlig art, tas ikke opp eller blir 
oversett. Mangel på erfaring med 
bruk av data og nettmøter innebæ-
rer en fare for at oppmerksomhe-
ten blir trukket vekk fra innholdet 
i møtet og over på det tekniske. Si-
tuasjonen kan oppleves kunstig og 
fremmed i starten, og noen av ny-
ansene i kommunikasjonen blir 
borte. Øyekontakt er vanskelig, for-
di man fester blikket på dataskjer-
men og ikke i webkameraet. An-
siktsuttrykk og mimikk blir mindre 
synlig og vanskeligere og tolke enn 
ved fysiske møter. Uuttalte for-
nemmelser om at ikke alt er som 
det bør, kan komme frem gjennom 
samtalene på nettet, men det kan 
oppleves vanskelig å gå videre på 
disse fornemmelsene der og da. 
Det er vanskeligere å sanse det 
usagte i samtalene, og samtalene 
kan dermed miste noe vesentlig 
som kan ha betydning for vurde-
ringen av studenten. Erfaringene 
til sier at faglige diskusjoner er helt 
greit, mens samtaler med mer 
 personlig innhold oppleves ut-
fordrende. Ved problematiske 
 studentforløp, der studentens 
 progresjon og måloppnåelse ikke 
er god nok til å bestå praksis, 
oppleves  det spesielt lite tilfreds-
stillende med nettmøter. 

KONKLUSJON. Bruk av digitale 
verktøy og medier innenfor utdan-
ning og yrkesliv er generelt økende. 
Resultatet i denne studien viser at 
bruk av nettmøter i veiledning og 
vurdering i sykepleiestudentenes 

→

«Hvert møte tar 
kortere tid, fordi 
det blir mindre 
utenomsnakk 
enn ved fysiske 
møter.»
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