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Til sykehjem og omsorgssenter 
 
 
 
 

Informasjon om ny praksismodell for sykepleiestudentenes 
praksisstudie i sykehjem og omsorgssenter i 1.studieår. 
 
 

 
Fra høsten 2009 gikk Høgskolen i Molde over til ettårig opptak av 
sykepleiestudenter. Høsten 2010 ble det tatt opp over 120 studenter, og kullet 

SpH10 omfatter per i dag cirka 115 studenter. Disse studentene skal i sitt andre 
semester ha praksisstudie i sykehjem og omsorgssenter (fra uke 6, 2011). 

 
I samarbeid med praksisfeltet må Høgskolen i Molde sørge for praksisplasser i 
sykehjem og omsorgssenter til dette og senere store kull av sykepleiestudenter. 

 
Med utgangspunkt i behovet for et større antall praksisplasser, ble det våren 2010 

gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune, Kristiansund 
kommune og Høgskolen i Molde. 
 

Samarbeidet kom i stand etter initiativ fra sykepleiere i praksis og høgskolens 
lærere. Prosjektet ble gjennomført i perioden våren 2008 til våren 2010. 

Primærfokuset for prosjektet var å fremme studentenes læringsutbytte, øke 
samarbeidet mellom skole og praksissted, og utvikle nye muligheter for lærerens 

rolle i praksis. 
 
Ut fra de positive erfaringene vi fikk gjennom dette prosjektet, har vi valgt å gjøre 

noen endringer for praksisstudiet i andre semester for kull SpH10. 
 

De viktigste endringene er: 
 

 Styrt turnus med 2- 4 studenter på hver avdeling, alltid to og to studenter 

sammen, aldri mer enn to studenter på samme tid (dag, kveld og helg). 
Studentene skal være en ressurs for hverandre. Et viktig fokus er ansvar for 

egenlæring og at studentene skal kunne lære av hverandre. 
 En sykepleier kan velge å være praksiskoordinator for 2-4 studenter 

(fleksibel ordning – må ta utgangspunkt i avdelingens ressurser). 

Praksiskoordinatoren skal koordinere studentenes praksis i avdelingen og 
være ansvarlig for vurderingen av studentene. 

 Eget opplegg for første dag i praksis i samarbeid med praksisstedet 
(”velkomstdag”). 
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 Studentene har 4 refleksjonsmøter med lærer – grupper på 4-6 studenter 
(kan samles fra flere sykehjem). De skriver et refleksjonsnotat før hver 

samling. 
 Studentene har muntlig framlegg av pedagogisk pleieplanfor medstudenter, 

koordinator og lærer av pedagogisk pleieplan. Framlegget vurderes til 
bestått/ ikke bestått. 

 Forventingssamtale, midt og sluttvurdering med praksiskoordinator (på 

samme måte som tidligere). Dagsplanene med tilbakemeldinger vil være 
grunnlaget for samtalene med studenten. 

 Læringsstøttende verktøy: progresjonsstige, progresjonskort, dagsplan. 
 Studentene får en kort skriftlig tilbakemelding fra praksis i forhold til sin 

dagsplan. ( Fra de som har vært sammen med studenten den dagen). 

 Lærer vil ha jevnlig møter med studenter og koordinator i avdelingen. Lærer 
kan gjennomføre veiledningsdager ved behov. 

 
Evalueringene av prosjektet våren 2010 har vært svært gode både fra studenter 
og praksisfelt, og vi håper at disse endringene kan bidra til å føre prosjektet 

videre våren 2011. 
 

Høgskolen vil tilby fagdag/infomøte for veiledere i januar 2011, både i 
Molde og Kristiansund. Høgskolen vil refundere lønnsutgifter med 

kr.2000,- (til arbeidsgiver) for de som deltar på møtet. Høgskolen vil også 
dekke eventuelle reiseutgifter. 
 

Ved spørsmål, ta kontakt med høgskolelektor Marit Sandøy. E-post: 
marit.sandoy@himolde.no eller på telefon 71 21 40 61. 

 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
Heidi Haavardsen      Marit Sandøy 

Studieleder       Høgskolelektor 
Tlf. 71 21 41 47      Tlf. 71 21 40 61 
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