
”Studenttett post” ved 
Haram Omsorgssenter 

Erfaringer fra et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Haram Kommune og Høgskolen i 
Ålesund
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Hensikt

 Kvalitetssikre sykehjemspraksis for 1. 
års sykepleiestudenter 

 Faglig oppdatering og 
kompetanseheving i personalgruppen 
som ”bi-effekt”
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Bakgrunn for prosjektet

 Ønske om flere sykepleierstudenter

 Ønske om å rekruttere 
sykepleierstudenter og ferdig 
utdannede sykepleiere

 Ønske om å prøve ut en annen 
veiledningsmodell
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Bakgrunn for prosjektet

 Ønske om et tettere samarbeid mellom 
praksisfelt og høgskole

 Ønske om at studentene skal lære å 
dele kunnskap med hverandre
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Praktisk gjennomføring av 
prosjektet

 Forprosjekt våren 2008

 2 boenheter med 10 og 8 beboere ble valgt ut

 10 studenter (6 og 4 på 2 boenheter) 

 Praktisk tilrettelegging i avdelinga – eget 
studentrom med 3 pc´er

 Hospitering

 Informasjonsmappe

 Utvelgelse av veiledere til veiledergruppen 
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Praktisk gjennomføring av 
prosjektet

 Prosjektet er gjennomført for kull 2008 
og 2009

 Sykehjemspraksis utgjør 4 uker høst og 7 
uker vår

 Høst: fokus på stell og pleie, måltider 
og sosiale aktiviteter

 Vår: fokus på alle mål i 
undervisningsplanen for praksisstudier
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Det særegne med 
modellen

 En gruppe veiledere veileder en gruppe 
studenter

 4 sykepleiere – 1 definert som 
prosjektmedarbeider

 4-5 hjelpepleiere er ”hjelpeveiledere”

 Parpraksis. To og to studenter går 
sammen
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Det særegne med 
modellen

 Studentene har 2-3 vakter med 
”meransvar”

 må være mer selvstendig og ta et større 
og mer helhetlig ansvar

 Lærer fra høgskolen er mer tilstede i 
avdelingen
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Innhold i veilednings-
modellen

 Informasjonshefte 

 1. praksisdag i høstsemesteret er 
introduksjonsdag 

 Lærer utarbeider detaljert praksisplan 
uke for uke

 Oppsatt turnusplan

 Internundervisning
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Innhold i veilednings-
modellen

 Veileder(e) deltar noen ganger i 
refleksjonsgruppe

 Bedre bemanning de 2-3 første vaktene 
både høst og vår
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Evaluering

 Spørreskjema til studenter og 
hjelpeveiledere

 Samtale mellom sykepleierveiledere, 
prosjektleder og deltakere i 
prosjektgruppen

 Positive evalueringer så langt

 Hjelpeveilederne evalueres nesten like 
nyttige som sykepleierne i høstsem.

11



Evaluering

 ”Meransvarsvakter” utfordrer 
studentene når det gjelder 
kommunikasjon, samhandling og 
prioritering, tar større ansvar og blir 
mer selvstendige, får større forståelse 
for sykepleiernes rolle og ansvar i 
sykehjem

 Veilederne får mer tid til veiledning og 
refleksjon sammen med studentene 
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Hva oppnår en med denne 
modellen?

 Kontinuitet i veiledning i praksisstudiet

 Mindre subjektivitet i veilednings- og 
evalueringssituasjoner

 Bedre oversikt over studentenes læring 

 Studentene blir mer selvstendige

 Bedre samarbeid mellom praksisfelt og 
høgskole
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