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1 SAMARBEID MELLOM HØGSKOLEN OG PRAKSISSTED 
 
Den pedagogiske tenkningen som ligger til grunn for praksisstudiene forutsetter et nært og 
tillitsfullt samarbeid mellom praksissted, student, praksisveileder og praksislærer. Dette 
danner grunnlag for et utviklende læringsmiljø for studenten. 
Utdanningen skal sikre at studenten kan utøve sykepleie til pasienter med komplekse og 
sammensatte sykdomsbilder. Studenten skal kunne ta ansvar for, og gjøre selvstendige, 
systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten 
av sykepleie og behandling. Utdanningen skal bidra til at studenten utvikler gode ferdigheter i 
kommunikasjon, veiledning og samhandling. Kompetanse i kvalitets- og forbedringsarbeid 
skal bidra til å redusere uønskede hendelser og variasjon, samt sikre pasient- og 
brukermedvirkning. 
 
Begrepsavklaring: 
 
Praksissted er den arena i helse- og omsorgssektoren hvor studenten gjennomfører sine 
praksisstudier, og hvor studenten oppnår utdanningens læringsutbytter. 
Med læringsutbytte menes de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten har 
etter fullført praksisperiode. 
Praksisveileder er normalt sykepleier med ansvar for studentens oppfølging ved 
praksisstedet, har kjennskap til utdanningen og fortrinnsvis veiledningskompetanse. 
Praksislærer er lærer fra høgskolen og har ansvar for den pedagogiske og organisatoriske 
gjennomføringen av studentens praksisstudier. 
Lærings- vurderingsverktøy er de verktøy studentene benytter for å ha kunnskap om og 
dokumentere forventet læringsutbytte i praksisperioden. 
 
1.1 Møtearenaer mellom høgskole og praksissted 
 

• Fakultet for helsefag tilbyr praksisveilederutdanning 
• Praksiskoordinator og praksislærer sikrer at kontaktpersoner og praksisveiledere får 

nødvendig kjennskap til studiets emneplan og andre nødvendige praksisdokumenter 
• Andre arenaer for møter mellom utdanning og praksissted er samarbeid og 

møter mellom student, praksisveileder og praksislærer (som forventningssamtaler, 
klinisk veiledning, midtvurdering og sluttvurdering). 

 
1.2 Ansvarsforhold i praksisstudier 
 
1.2.1 Studentens ansvarsområde 
 

• Gjøre seg kjent med og oppsøke praksisstedets læresituasjoner 
• Gjør seg kjent med forskrifter, rundskriv og praksisstedets retningslinjer som 

regulerer deltakelse i legemiddelhåndtering i praksis 
• Stille til overføringssamtale dersom høgskolen innkaller til dette 
• Gjøre rede for sin faglige kunnskap og de områder hvor studenten bør ha spesielt 

fokus 
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• Ta ansvar for egen læring ved å ta initiativ til veiledning, vurdere eget 
kompetansenivå og tilegne seg forventet læringsutbytte i tråd med emneplanen og 
lærings- og vurderingsverktøyet 

• Planlegge læresituasjoner i samarbeid med praksisveileder og praksislærer 
• Finne, vurdere kritisk og bruke forskningsbasert kunnskap i praksisstudiet 
• Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav i emnet 
• Levere skriftlige arbeidskrav innen oppsatte tidsfrister 
• Forberede seg skriftlig og delta aktivt i vurderingssamtaler 
• Følge praksisstedets retningslinjer for arbeidsantrekk 

 
1.2.2. Praksisveileders ansvarsområde 
 

• Kontaktledd mellom høgskole og praksissted 
• Gjøre seg kjent med forventet læringsutbytte for praksisperioden og høgskolens 

praksisdokumenter, og legger til rette for gode læresituasjoner for studenten 
• Samarbeide med praksislærer og/eller student om turnus 
• Ved utfordringer i forbindelse med studentveiledning/-vurdering, og ved tvil om 

bestått praksis, skal praksislærer kontaktes umiddelbart 
• Ved fare for ikke bestått praksis skal grunnlaget for dette konkretiseres i eget skjema 

i samarbeid med praksislærer 
• Gjennomføre forventningssamtale med praksislærer og student 
• Gjennomføre skriftlig og muntlig midt- og sluttvurdering av studenten og delta på 

vurderingssamtalene sammen med student og praksislærer 
• Veilede og kontinuerlig vurdere studentens læring i forhold til forventet 

læringsutbytte, og gi fortløpende tilbakemelding til studenten 
• Reflektere over læresituasjoner sammen med studenten 
• Gjøre løpende skikkethetsvurdering av studenten 
• Registrere fravær 

 
 
1.2.3. Praksislærers ansvarsområde 
 

• Sørge for praktisk tilrettelegging/organisering av praksisstudiet 
• Være bindeledd mellom høgskolen og praksissted 
• Avtale tid og lede forventnings- og vurderingssamtaler mellom student, praksisveileder 

og praksislærer 
• Jevnlig kontakt med praksissted og praksisveileder 
• Veilede praksisveileder ved pedagogiske utfordringer 
• Bidra til et godt læringsmiljø i praksis 
• Gi veiledning til student tilpasset studentens læringsbehov 
• Gjennomføre refleksjonsgruppe og individuell veiledning med studenter 
• Gjøre løpende skikkethetsvurdering av studenten 
• Vurdere arbeidskrav 
• Vurdere studentens faglige utvikling 
• Gi skriftlig melding til studenten ved fare for Ikke bestått praksis 
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• Dersom det er tvil om studenten får bestått praksisperiode, har høgskolen ved 
praksislærer ansvaret for å foreta den endelige vurderingen om praksisstudiet er 
bestått eller ikke. Praksisveileders vurdering skal vektlegges. 

 
1.3 Fravær og turnus 
 
Fravær kan ikke overstige 10 % i den aktuelle praksisperiode. 
Ved fravær utover 10 % kan det være en mulighet til å ta dette igjen, men bare etter avtale 
mellom praksissted og høgskole. 

• Det er ikke anledning til å gå doble vakter. Praksisstedet kan ha lengre vakter enn 
7,5 timer og da skal studenten følge disse 

• Turnus godkjennes av praksislærer, og er en bindende avtale mellom praksissted og 
student 

• Eventuelle endringer i turnus underveis skal godkjennes av praksisveileder 
• Turnus skal fortrinnsvis settes opp i samsvar med praksisveileders turnus for å oppnå 

kontinuitet i faglig utvikling og gi et godt grunnlag for vurdering 
• Det er forventet gjennomsnittlig 30 timers praksis per uke, dvs. 4 vakter per uke 
• Studenter har rett på spisepause i løpet av vakten 
• Hele uken og hele døgnet kan benyttes 
• Det er ikke anledning til å komprimere praksisperiode 
• Studenter har i utgangspunktet fri alle helligdager 
• Studenter kan under praksisperioden bli bedt å møte på høgskolen til 

refleksjonsgrupper og simulering, og dette vil regnes som timer i praksis 
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2 PRAKSISVURDERING 
Praksisstudier blir vurdert til bestått/ikke bestått. 
 
Praksis vurderes til bestått når: 

1. Praksisstudiet er gjennomført i tråd med gjeldende rammer og krav 
2. Forventet læringsutbytte for praksisstudiet ved sluttvurdering er vurdert oppnådd 
3. Fravær ikke overstiger 10 % i den aktuelle praksisperiode 

 
2.1 Løpende vurdering, midt- og sluttvurdering 
 
Praksisstudier er en kontinuerlig vurderingssituasjon. 

• Vurdering av studentens læring og forventet læringsutbytte tydeliggjøres ved 
vurderingssamtaler mellom student, praksisveileder og praksislærer 

• Vurderingssamtaler avholdes midtveis og i slutten av praksisperioden, og skal 
være en dialog mellom student, praksisveileder og praksislærer 

• Student, praksislærer og praksisveileder møter forberedt til vurderingssamtalene 
 

2.2 Egenvurdering 
 
Studenten skal vurdere eget kompetansenivå knyttet til forventet læringsutbytte. Hensikt med 
egenvurdering er at studenten gjennom refleksjon over egne kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger får et bevisst og konkret forhold til egen kompetanse. Egenvurderingen tar 
utgangspunkt i læringsutbytter i praksisemnet. Skriftlig egenvurdering leveres til praksislærer 
og praksisveileder før vurderingssamtale etter avtale med praksislærer. 
Utfylt vurderingsskjema tas med til vurderingssamtalen. 
 
2.3 Midtvurdering 
 
Midtvurdering skal ha fokus på studentens læringsprosess og læringsutbytte relatert til 
læringsutbyttebeskrivelser for praksisemnet og er en dialogbasert samtale hvor vurderingen 
tar utgangspunkt i vurderingsverktøyet. 
Dersom studenten står i fare for ikke å bestå praksisstudiet skal dette være tema ved 
midtveisvurderingen. Midtvurderingsskjemaet signeres av alle parter. 
 
2.4 Sluttvurdering 
 
Sluttvurderingen er en oppsummerende dialogbasert samtale om læringsutbyttet for hele 
praksisperioden. 
Sluttvurderingsskjemaet signeres av alle parter. 
 
2.5 Ved tvil om bestått praksis 
 
Dersom det er tvil om studenten kan bestå praksisstudiet, skal studenten informeres med 
varsel så raskt som mulig. 
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• Varsel om fare for ikke bestått praksis skal normalt gis tre uker før praksisperioden er 
ferdig 

• Skjemaet «varsel om fare for ikke-bestått praksis» skal brukes til skriftlig varsel 
• Studenten kan underskrive i betydningen: sett, kjent med, men ikke nødvendigvis 

godtatt 
• Når varsel om fare for ikke bestått praksis er gitt, skal praksisveileder og praksislærer 

ukentlig vurdere utviklingen, i henhold til punkt 4 «Avtale om oppfølging etter varsel 
er gitt» i skjemaet «varsel om fare for ikke bestått praksis» 

 
Dersom varsel ved fare for ikke bestått praksis gis før midtvurderingen skal det skrives 
referat fra samtalen mellom student, praksisveileder og praksislærer. Praksislærer har 
ansvaret for å skrive referat og sende student og praksisveileder. Studenten har rett til å 
sende kommentarer til praksislærer. Referatet skal lagres i arkivet P360. 

 

 

2.6 Ikke bestått praksis 
 

• Studenten har ikke bestått praksisperioden dersom studenten ikke har 
oppnådd kravene i skriftlige varselet om fare for ikke-bestått praksis 

• Praksislærer skal, evt. i samarbeid med praksisveileder, utforme en 
avsluttende vurdering- av studenten som sendes til studieleder og 
praksiskoordinator 

• Studenten inviteres til en samtale med praksislærer og studieleder, hvor 
det informeres om grunnlaget for at studenten har fått ikke-bestått praksis, 
og konsekvensene det har for studenten. Studenten kan ta med en 
tredjepart. 

• Når en student har mottatt varsel om fare for ikke- bestått praksis eller ikke- 
bestått praksisstudier så skal rutine for overføringssamtale følges (eget 
vedlegg) og lagres i arkivet P360. 

• Ved ikke bestått praksisperiode vil dette føre til et forlenget studieløp 
• Ved to ganger ikke bestått praksisperiode i samme praksis vil det føre til tap 

av studierett i to år ved VID vitenskapelige høgskole. 
• Se Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige 

høgskole 
 
 
2.7 Rutine for overføringssamtale mellom student, ny praksislærer og 
tidligere praksislærer 
 
Rutinen gjelder når studenten har mottatt varsel om «fare for ikke bestått praksisstudier» eller 
fått «ikke bestått praksisstudier». 
Grunnlagsdokument:  Studieplan for bachelor i sykepleie, VID  
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-11-1665/KAPITTEL_4#%C2%A714
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-11-1665/KAPITTEL_4#%C2%A714
https://www.vid.no/planer/studieplan-bachelor-i-sykepleie-bergen-og-oslo-gjelder-fra-2020/
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Målet med samtalen er å sikre at studenten som får varsel om fare for ikke bestått praksis 
eller fått ikke bestått praksisstudiet blir fulgt opp både av utdanningen og praksisfeltet på en 
måte som fremmer studentens læring. 
Studenten som ikke har bestått praksisstudier skal ikke tildeles samme praksissted, og skal 
heller ikke ha samme praksislærer. Praksislærer gir nødvendig informasjon til 
studentansvarlig på praksisstedet slik at praksisveilederne kan legge til rette for at 
læringsutbyttene oppnås. All dokumentasjon skal lagres i arkivet P360. 
 
Overføringssamtalen skal fortrinnsvis finne sted innen to uker før neste praksisperiode 
starter. Studieleder gir beskjed til tidligere praksislærer om at student og ny praksislærer skal 
kalles inn til samtale. Skjema for overføringssamtale skal benyttes. Studenten, tidligere 
praksislærer og ny praksislærer deltar på overføringssamtalen. Dersom tidligere praksislærer 
ikke har anledning til å delta, skal emneansvarlig eller studieleder være stedfortreder.  
 
Praksisfordeling skjer i samarbeid med praksiskoordinator, studieleder og eventuelt 
emneansvarlig.  
 
Praksiskoordinator innkaller studieleder og emneansvarlig for gjennomgang av 
praksisfordeling. Ved forlenget studieløp inkluderes ansvarlig for studieåret i studieseksjonen 
i prosessen. 
 
 
2.8 Særskilte bestemmelser 
 
Hendelser hvor pasientsikkerheten settes i fare eller andre graverende hendelser, kan føre til 
ikke bestått praksisstudier selv om varsel ikke er gitt. 
Dersom det oppstår hendelser som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, skal 
studieleder umiddelbart kontaktes, og følgende prosedyre skal følges:  

• Studieleder innkaller til et møte 
• Deltagere på møtet er studieleder, praksislærer, student og praksisveileder. Student 

kan ta med en tredjepart 
• Det skrives et referat fra møtet, som studenten skal ha kopi av senest innen utgangen 

av tredje virkedag etter at møtet fant sted 
 
Praksisstedet kan på bakgrunn av hendelser som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå 
praksis be studenten forlate praksisstedet. 
 
2.9 Skikkethetsvurdering 
 
Løpende og særskilt skikkethetsvurdering 
 
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å 
kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, 
rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre 
studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, 
er ikke skikket for yrket (§ 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning). Løpende 
skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en 
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helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er 
begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. 
Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering. 
 
Studenten vurderes i henhold til kriteriene i § 4 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 
nr 15 om universiteter og høyskoler §4-10 (6)  
        https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006- 06-30-859 
 
For nærmere informasjon om skikkethetsvurdering, se høgskolens nettsider 
https://www.vid.no/lov-og-regelverk-for-studier/skikkethetsvurdering/ 
En student som ikke er skikket for yrke kan utestenges fra studiet. 
§ 4 Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene: 

a) Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, 
klienter eller brukere. 

b) Studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold 
og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. 

c) Studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 
d) Studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. 
e) Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine 

omgivelser. 
f) Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og 

kommende yrkesrolle. 
g) Studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av 

pasienter, klienter eller brukere. 
h) Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med 

veiledning. 
 
2.10 Legemiddelhåndtering 
 
Studentens medvirkning til legemiddelhåndtering i praksisstudier reguleres av Forskrift av 
3.april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 
helsehjelp, samt praksisstedets egne retningslinjer.  
 
Det følger av forskriftens § 4 fjerde ledd at studenter kan gis oppgaver i tråd med 
helsepersonellovens § 5 annet ledd (2) som lyder: 
«Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
https://www.vid.no/lov-og-regelverk-for-studier/skikkethetsvurdering/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
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3 VEILEDNING OG ARBEIDSFORMER 
 
Hensikten med veiledning er å hjelpe studenten til å utvikle sin egen sykepleiekompetanse, 
reflektere over egne handlinger, integrere teoretisk kunnskap med sine praktiske erfaringer, 
samt å utvikle sine praktiske ferdigheter. Veiledningen skal gi studenten konstruktive 
tilbakemeldinger og vurdering underveis. Veiledning kan foregå i konkrete pasientsituasjoner 
eller den kan være knyttet til konkrete episoder/praksiserfaringer studenten har hatt eller skal 
ha, og/eller som studenten ber om veiledning på. Veiledning kan slik være førveiledning, 
veiledning i selve praksissituasjonen og etterveiledning. Alle former for veiledning forutsetter 
at studenten er delaktig og reflekterende. 
 
Veilednings og arbeidsformer blir brukt ulikt gjennom studiet. Tema og krav til presiseres i de 
aktuelle emneplanene. 
 
3.1 Forventningsnotat 
 
Hensikten med forventningsnotatet er at studenten konkretiserer hvilken bakgrunn og 
erfaringer hun/han har med seg inn i praksisperioden, og hvordan hun/han vil gå frem for å 
oppnå forventede læringsutbytter. 
 
3.2 Refleksjon og sykepleiefaglig veiledning 
 
Refleksjon er en metode for å lære i praksis. Hensikten med refleksjon er at studenten viser 
evne til systematisk og fagkritisk refleksjon. Studenten tar utgangspunkt i en pasientsituasjon 
eller opplevelse fra praksisfeltet som hun/han har vært deltagende i. 
Ulike metoder benyttes i forskjellige praksisperioder: 

• Refleksjonsnotat 
• Refleksjonsdag 
• Refleksjonsgruppe 

 
Studenten anbefales å skrive logger gjennom praksisperioden. Dette for å reflektere over 
erfaringer en gjør i praksis og progresjon i egen læring. 
Loggen kan inneholde følgende momenter: Hva har jeg gjort og opplevd? Hvilke refleksjoner 
har jeg gjort? Hva har jeg lært og hvordan vil jeg anvende kunnskapen? 
 
3.3 Simulering 
 
Høgskolen prioriterer scenariobasert simulering for å trene på viktige sykepleieoppgaver i pr. 
I løpet av utdanningen vil studentene gjennomføre simulering i team for å styrke egen 
profesjonsutøvelse praksis. 
 
3.4 Ukeplan  
 
Ukeplanen er studentens arbeidsredskap for å nå læringsutbytter i praksis. Ukeplanen tar 
utgangspunkt i innhold som er beskrevet for den enkelte praksisperiode i emneplanen. 
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3.5 Medstudentrespons 
 
Studentene gir hverandre innspill og tilbakemelding på gjennomførte arbeidsoppgaver eller 
skriftlige innleveringer. 
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Varsel om fare for ikke bestått praksisperiode 
 
Dersom det er tvil om studenten kan bestå praksisstudiet, skal 
studenten informeres med varsel så raskt som mulig. 
 
1. Opplysninger:   

     Studentens navn: E-postadresse:  
 

Studieprogram:  
 

Emnenavn/kode:  

Navn praksisinstitusjon:  
 

Navn på praksislærer: 
 

 
2. Hva studenten ikke mestrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Følgende krav må oppfylles for å bestå praksisstudiet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gjøres oppmerksom på at studenten i tillegg til punktene nevnt ovenfor, samtidig må 
innfri alle andre kriterier resten av praksisperioden for å bestå praksis. 
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4. Avtale om oppfølging etter varsel er gitt; 
Eksempel:   
Ukentlige samtaler med praksisveileder  
Ukentlige samtaler med praksislærer 
Ukentlig skriftlig rapport fra studenten om hvordan han/hun har arbeidet med kravene under pkt 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sted, dato og signatur 
 
Vi er kjent med kravene som må oppfylles for at denne praksisperioden skal kunne bestås 
Sted: Dato: Signatur: 

  Student: 

  Praksisveileder: 

  Praksislærer: 

 
 
 
Revidert 02.08.22, godkjent i Programrådet for bachelor i sykepleie 
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Overføringsskjema angående behov for ekstra 
oppfølging i praksisstudier 
(Lagres i P360) 
 
 
 
Studentnr: 
 

Studentens navn: Kull:   Emne: 

Dato: Praksislærer: Praksisperiode: Praksissted: 

LÆRINGSUTFORDRINGER (se også sluttvurdering): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:______ Praksislærer:_______________ Student:_______________ 
 
 
OPPSUMMERING TREKANTSAMTALE: 
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