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universiteter som utdanner sykepleiere i Norge. 
Noen utdanninger har utarbeidet konkrete mål 
for hva studentene skal lære på de enkelte prak-
sissteder, mens andre krever at studentene selv 
skal lage en skriftlig plan for hva de skal lære 
på praksisstedet.  

Pliktøvelse
Mine erfaringer tilsier at studentene strever 
mye med å utarbeide den skriftlige planen for 
praksisperioden. Planene blir ofte veldig gene-
relle, det er ofte få eller ingen mål som viser at 
studenten skal ha praksis på en bestemt avdeling 
med ulike sykepleiefaglige problemstillinger. I 
tillegg er planene ofte veldige lange og upresise. 
Som veileder ved skolen bruker jeg mye tid på å 
veilede studentene i å utarbeide planen. Jeg me-
ner planarbeidet har karakter av en pliktøvelse 
som studenten skal ha unnagjort, uten at de 
opplever at arbeidet har betydning for det som 
skal læres. Det er veldokumentert at refleksjon 
over konkrete praksissituasjoner er viktig i for-
hold til læring, men vi har mindre kunnskaper 
om hvilken betydning refleksjon over aktuelle 
læresituasjoner på et nytt praksissted har for 
læring av sykepleie (2,3,4).  

Tilstrekkelig?
Praksisperiodene er relativt korte, ofte på åtte 
til ti uker. Tiden studenten bruker til å utarbei-
de en skriftlig plan kunne heller vært brukt til å 
utøve sykepleie og reflektere over pasientkasuser 
sammen med kontaktsykepleier og veileder fra 
skolen. Et annet spørsmål er om den skriftlige 
og muntlig informasjonen om praksisstedet, 
skolenes generelle læringsmål og studentens 
egne erfaringer og kunnskaper er tilstrekkelige 
forutsetninger for å utarbeide en plan for hva 
som skal læres på et nytt praksissted? 

Pilotprosjekt
Kan da en konkret plan, utarbeidet i samarbeid 
med praksis for hva sykepleiestudentene skal 
lære i praksisperioden, være til hjelp for stu-
dentene? Jeg gjennomførte våren 2010 et pilot-
prosjekt i samarbeid med tre ulike kirurgiske 
avdelinger og en medisinsk avdeling på et syke-
hus. Målet med prosjektet var å tydeliggjøre for 
studentene hva de skulle lære i praksisperioden 
gjennom en skriftlig plan med konkrete mål 
for praksisstudiene. Prosjektet ble gjennomført 
for 26 studenter i fjerde semester i to praksis-
perioder (18 uker). Evalueringene var positive. 
Både studentene og praksisstedene rapporterte 
at det var tydelig hva studentene skulle lære, 
og tiden som tidligere ble anvendt til å veilede 
på selve planen ble brukt til annen veiledning. 
Studentene sier de ønsker å ha en slik plan i hver 
praksisperiode. En student beskrev at «energien 
gikk til læring, istedenfor hvilke mål man skulle 
sette ned». 

Debatt
En plan for hva studentene skal lære i praksis-
studiene, er bare en av flere metoder og faktorer 
som påvirker studentens kunnskapsutvikling i 
praksis. Jeg mener likevel man bør få i gang en 
debatt om praksis ved de ulike sykepleieutdan-
ningene i Norge, og håper dette innspillet kan 
bidra til å starte en slik diskusjon. ||||
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H vorfor skal sykepleiestudentene i begynnel-
sen av hver praksisstudie bruke verdifull 
praksistid til å utarbeide en skriftlig plan 

for å nå målene for studieperioden? Er dette viktig 
i forhold til læring av sykepleie i praksisstudie? 

Konkrete planer
Som lærer ved sykepleierutdanningen ved Uni-
versitetet i Stavanger mener jeg det er viktig å se 
nærmere på disse problemstillingene, da man 
kan stille spørsmål ved om denne praksisen 
er i tråd med rammeplanens krav. Ifølge ram-
meplanen for sykepleierutdanningen (1) skal 
de ulike utdanningsinstitusjoner og praksisfelt 

utarbeide konkrete planer som beskriver hva 
studentene skal lære på det enkelte praksissted, 
for hver praksisperiode i utdanningen. Dette 
praktiserer man ulikt på de ulike høyskoler og 

Praksisstudie

Målet med innlegget er å skape en debatt om praksis-
opplæring. Hvorfor skal sykepleiestudentene i begyn-
nelsen av hver praksisstudie bruke verdifull praksis-
tid til å utarbeide en skriftlig plan for å nå målene for 
studieperioden? Er dette viktig i forhold til læring av 
sykepleie i praksisstudie?
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FeiL tiDSBruK: Forfatteren mener studentene bruker altfor mye tid og krefter på å utarbeide skriftelige planer om hvilke mål som skal nås i praksisperioden. Illustrasjonsfoto: Stig Weston.
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