
FAGUTVIKLING

En ny form for praksisveiledning er testet ut på
Østlandet. Sykepleierstudentene mener det blir
tydeligere hva de skal lære i praksis. 

Praksisstudie Sykepleierutdanning Sykepleierstudent

Sykepleien 2022;110(89978):e-89978
DOI: 10.4220/Sykepleiens.2022.89978

Hovedbudskap

Ny praksismodell skal gi
sykepleiere bedre
sluttkompetanse

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Anestesisykepleier og professor
Høgskolen i Østfold, Universitetet i Sørøst-Norge og Sykehuset Østfold

Anne-Grethe Gregersen

Høgskolelektor
Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold

Siri Brynhildsen

Høgskolelektor
Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold

Mette Tindvik Hansen

Høgskolelektor
Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold

https://sykepleien.no/search?search_keys=Praksisstudie
https://sykepleien.no/search?search_keys=Sykepleierutdanning
https://sykepleien.no/search?search_keys=Sykepleierstudent
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.89978
https://sykepleien.no/profil/ann-chatrin-linqvist-leonardsen
https://sykepleien.no/profil/anne-grethe-gregersen
https://sykepleien.no/profil/siri-brynhildsen
https://sykepleien.no/profil/mette-tindvik-hansen


Høgskolen i Østfold (HiØ) har sammen med Sykehuset Østfold (SØ) og
kommunale avdelinger i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden og Indre Østfold
et mål om å heve sluttkompetansen til nyutdannede sykepleiere og vernepleiere.
Resultatet er en praksismodell som er implementert i et helseforetak og alle
kommunene i samme nedslagsfelt.

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (1) sier følgende om
praksisstudier: «Praksisstudier utgjør en integrert del av studiet. Kvaliteten i
praksisstudiene og hvordan de virker sammen med undervisningen ved
utdanningsinstitusjonene, er avgjørende for den samlede studiekvaliteten.
Praksisstudiene skal utformes slik at de sikrer at læringsutbyttet oppnås. Det skal
tilstrebes kontinuitet i praksisoppfølgingen mellom utdanningsinstitusjon og
praksistilbyder.

For å sikre kvalitet og kontinuitet skal praksisstudiene ha minimum to perioder av
minst sju ukers varighet, hvorav én periode skal være i kommunale helse- og
omsorgstjenester, og én periode skal være i spesialisthelsetjenesten. De to
periodene må inkludere døgnkontinuerlig oppfølging av pasienter. Det bør legges
til rette for at studenten får erfaring med både poliklinisk-, dag- og døgnbehandling
i pasientens behandlingskjede i spesialisthelsetjenesten».

Prosjektet «Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt
bachelorutdanning (SVEKOMP)» startet i 2017. Etter to år ble det solide
samarbeidet i prosjektet videreført i prosjektet PROFF - en praksismodell for
fremtiden. Begge prosjektene hadde deltakere fra hele gamle Østfold fylke, fra
Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold og kommunene Fredrikstad, Sarpsborg,
Moss, Halden og Indre Østfold.

Sykehuset Østfold er lokalisert på Kalnes og i Moss. Fylket har også fem
kommunale akuttavdelinger, 34 sykehjem, mer enn 40 avdelinger for
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester for personer med
funksjonshemninger. Om lag 1700 praksisperioder utføres årlig ved disse
avdelingene.

Kompetanseprosjekt ble videreført

Hva skal læres hvor?



I en tidlig fase av SVEKOMP gjennomførte vi en spørreskjemaundersøkelse blant
praksisveiledere i alle de nevnte avdelingene (2). Formålet var å kartlegge hvilke
tekniske ferdigheter som inngikk i undervisningsopplegget (n = 30) ved Høgskolen i
Østfold. Hva mente veilederne skulle læres hvor og når? Hvilke ferdigheter savnet
veilederne, og hvilke ferdigheter mente de eventuelt det var unødvendig å ha
søkelys på? Vi �kk 437 svar.

For eksempel mente 79,2 prosent av praksisveilederne at studenten må undervises
på høyskolen i å sette injeksjoner. Samtidig mente 48,3 prosent av praksisveilederne
at studenten skal lære å hjelpe pasienten med kompresjonsstrømper på høyskolen.

Noen mente at ferdigheter som negl- og fotstell og sengereing kan utelates. I tillegg
mente praksisveilederne at studentene ikke hadde fått opplæring i prosedyrer som
stell av stomi, stell av trakeostomi, stell og bruk av PICC-line og ikke-invasiv
ventilering. Denne kartleggingen viste oss at omfanget av nødvendige ferdigheter er
stort og sett på som viktig av veiledere.

Etter kartleggingen gjennomførte vi åtte fokusgruppeintervjuer med veiledere fra
henholdsvis �re kommunale avdelinger og �re sykehusavdelinger (to kirurgiske / to
medisinske). Vi fant ut at veiledere forventer at studentene møter forberedt til
praksis.

Forberedelsen kan bestå i å lese seg opp på aktuelle tilstander i avdelingen eller
komme på besøk i forkant av praksis. Veilederne forventer også at høyskolen sikrer
at studentene har relevant teoretisk kunnskap og ferdighetstrening før de begynner
med praksisstudiene.

Veilederne diskuterte ikke egen rolle i å forberede studentene til praksis, eller
hvordan de kan støtte studentene ved oppstart av praksis. Videre formidlet
veilederne at klinisk praksis er kompleks og krever både tekniske og ikke-tekniske
ferdigheter, både generelle og arenaspesi�kke ferdigheter og både basale og
avanserte ferdigheter.

«Omfanget av nødvendige ferdigheter er stort.»

Veiledere forventer at studenter er forberedt

«Klinisk praksis krever både tekniske og ikke-tekniske
ferdigheter.»
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I tillegg må ferdighetene kombineres slik at studentene blir i stand til å «se hele
mennesket». Å støtte studentene i denne prosessen ble sett på som utfordrende.
Årsaken er at praksisveilederne opplevde å ikke ha nødvendig
veiledningskompetanse (3, 4).

Vi gjennomførte også tre fokusgruppeintervjuer med til sammen elleve sykepleier-
og vernepleierstudenter. Også blant studentene fremkom det at behovet for
ferdigheter er sammensatt. Studentene oppga behov for å kunne etablere
menneske-til-menneske-relasjoner, organisatorisk kompetanse og teknisk
mestring.

Veiledning ble vurdert som viktig både under ferdighetstrening på skolen og i
praksis. Veiledning ble også sett på som viktig når det kom til å planlegge
gjennomføringen av oppgavene. Studentene erfarte at noen ferdigheter ikke var så
relevante for praksis, og at de ikke �kk trent på alle ferdighetene i praksis på grunn
av de ulike praksisstedene (5).

Gjennom kartleggingene og det tette samarbeidet mellom kommune, sykehus og
høyskole så vi behovet for å �nne en god modell for forberedelse til og
gjennomføring av praksis. Gjennom en rekke møter og workshoper ble PROFF-
modellen (6) videreutviklet. Praksismodellen inneholder �ere ulike elementer (7):

informasjon til studentene om avdelingen

en plan for å ta imot studenten

en kompetansetrapp i ulike trinn for studenten i løpet av et gitt antall uker på et
praksissted

tips og råd til praksisveiledere (for eksempel om veiledning, nyttige spørsmål,
re�eksjonsnotat, grunnholdning hos veileder)

informasjon til praksisveiledere om lenker til nettsider med ulike
praksisdokumenter (for eksempel forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning/vernepleierutdanning, vurderingsdokument og
ferdighetsskjema)

Studentene mente noen ferdigheter ikke var så relevante

Slik er praksismodellen

«De konkrete læringsmålene angis i en trapp.»



Kompetansetrappen utarbeides i tett samarbeid mellom en representant fra det
aktuelle praksisstedet og ansvarlig lærer fra høyskolen. Her konkretiseres det hva
læringsutbyttene fra den nasjonale retningslinjen innebærer på det aktuelle
praksisstedet. For eksempel: «planlegger og leder egen sykepleieutøvelse ved å
utføre pasientbesøk uten veileder og følge opp primærpasientene».

De konkrete læringsmålene angis i en trapp og sikrer studenten progresjon
gjennom praksisperioden, uavhengig av om veileder blir syk, tar ferie eller skiftes ut
av andre årsaker.

Vi diskuterte lenge hvordan praksismodellen kunne digitaliseres. En mulighet var å
legge den på høyskolens hjemmesider. En annen var å tilpasse den til de enkelte
avdelingenes hjemmesider. Tanken var å sikre opplevd eierskap til modellen. Å få
tilgang til så mange avdelingers hjemmesider ble uoverkommelig. Vi etablerte
derfor et samarbeid med Kompetansebroen.

«Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling
mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til
digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og
nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i
helsetjenesten» (8).

Etter pilotprosjektet har vi kun fått positive tilbakemeldinger om den digitale
løsningen: Den er intuitiv og fremstår profesjonell. Videre har vi i prosjektgruppen
erfart at revisjoner tas inn raskt og fortløpende, og at våre ønsker og behov
inkluderes.

Modellen ble først et pilotprosjekt i �re sykehusavdelinger og �re avdelinger i
kommunehelsetjenesten. Vi gjennomførte spørreundersøkelser før og etter
pilotprosjektet. Spørreundersøkelser ble utført i henholdsvis februar og juni blant
veiledere (n = 37/17) og studenter (n = 79/85). Resultatene tyder på at
kompetansetrappen hadde en positiv e�ekt under praksisstudiet.

Studentene viste til at kompetansetrappen forenklet og tydeliggjorde mål og
læringsutbytter. Modellen var motiverende og e�ektiviserte tidsbruken. På den
måten det ble lett å planlegge praksisstudiene. Veilederne fremhevet at modellen
var et nyttig verktøy. Den ga oversikt, var en god huskeliste eller sjekkliste, og det
ble lettere å vite hva som forventes av studenten.

Vi etablerte samarbeid med en digital plattform

Veilederne mente det ble lettere å vite hva som forventes av
studenten
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Vi gjennomførte også tre fokusgruppeintervjuer med veiledere i etterkant.
Veilederne som deltok på intervjuene, viste til at modellen tydeliggjorde
læringsutbyttene. De mente modellen gir en samlet oversikt over det studenten
skal lære, og de mente kompetansetrappen e�ektiviserer praksisperioden. Det ble
også fremhevet at god informasjon om modellen var viktig før første gangs bruk.

I løpet av perioden er �re vitenskapelige artikler (2–5) og én fagartikkel publisert
(6). I tillegg er én vitenskapelig artikkel inne til fagfellevurdering. Prosjektet ble
presentert på Fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst i 2021
og som poster på Sykepleiekongressen i november 2021.

Til tross for at det har vært en utfordring under covid-19-pandemien, har
prosjektdeltakerne opprettholdt kontakten og ivaretatt relasjonene. Praksislærer
og praksisveiledere har også samarbeidet. Praksismodellen har blitt videreført og
revidert i �ere av praksisavdelingene både i kommunene og på sykehuset.

Tilbakemeldingen er at erfaringene er gode. Flere av seksjonene som ikke har vært
en del av prosjektet, har spurt om å få bruke modellen. Studentene melder også at
praksisstedene er markant bedre forberedt på at studenten skal komme ut i praksis.

I forbindelse med praksisprosjektet skal �ere elementer av PROFF-modellen
innføres i en rekke sykehusavdelinger. Høgskolen i Østfold planlegger å ta
modellen bredt i bruk også i kommunale avdelinger, inkludert på sykepleier- og
vernepleierutdanningen.

Arbeidet med prosjektet har gitt gode erfaringer med hvordan vi kan samarbeide
bedre på tvers av høyskole og praksisfelt. At det i tillegg er etablert et stort
nettverk, gjør det sannsynlig at modellen kan tas ytterligere i bruk. Vår opplevelse
er at samarbeid er helt sentralt for å skape varig endring til det beste for studenter,
veiledere, lærere og ikke minst pasientene.

Prosjektmedarbeidere i ulike faser av prosjektet

Sykehuset Østfold: Richard Olsen, Lars Gunheim-Hatland, Ann Katrin
Reinnel, Mona Martinsen, Tone Christin Nordmark, Hanne Karlsen.

Sarpsborg kommune: Stine Brit Larsen, Iris Bente Pedersen, Ellen Heramb
Johansen, Jon-Bertil Warenius.

«Modellen tydeliggjorde læringsutbyttene.»

Flere har spurt om å få bruke praksismodellen

Prosjektet har gitt tanker om videre samarbeid
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Moss kommune: Nina Løkkevik.

Fredrikstad kommune: Nina Waagbø, Mariann Ytterbø, Maria Edvardsen,
Anne Herwander Kvarsnes.

Halden kommune: Malin Berger, Ann-Charlotte Eng.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Viken/Østfold: Ina
Blågestad, Wenche Charlotte Hansen.

Kompetansebroen: Martine Hemstad Lyslid, Karen Kvale Saugstad, Hans
Petter Skott Hansen.

Høgskolen i Østfold: Siri Brynhildsen, Anne-Grethe Gregersen, Hilde-Marie
Andreassen, Mette Tindvik Hansen, Kari Megrund, Ann-Chatrin Linqvist
Leonardsen.
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Nyere forskning tyder på at veiledning kan styrke
sykepleierne i jobben de gjør, og at veiledningen derved
også kommer pasientene, de pårørende og arbeidsgiverne
til gode.

Etikk Mestring Veiledning Arbeidsbelastning

Hvilken betydning kan veiledning ha for sykepleiere? Denne artikkelen gjør rede for
og drøfter resultatene fra de kvalitative studiene i en internrapport (1) som
Faggruppen for veiledere i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har utarbeidet.

Rapporten, som beskriver kunnskapsgrunnlaget for sykepleiefaglig veiledning ut fra
nyere forskning, er drøftet videre i artikkelen Finnes det evidens for at
sykepleiefaglig veiledning er nyttig? ( 2).

I denne artikkelen diskutere vi hvilken betydning veiledning kan ha for sykepleiere
og derved også for pasienter, pårørende og arbeidsgiver.

Det �nnes ingen felles de�nisjon av hva faglig veiledning er. Faggruppen for
veiledere i Norsk Sykepleierforbund beskriver veiledning som en virksomhet som
bidrar til at sykepleiere kan bli kjent med seg selv, bearbeide sitt
re�eksjonsgrunnlag og bevisstgjøre praktiske handlingsvalg (3). Dialog og
re�eksjon over praksiserfaringer er en sentral arbeidsform i veiledningen (4–6).

Er faglig veiledning nyttig
for sykepleiere?

Hva er veiledning?

https://www.kompetansebroen.no/samhandling/praksismodell-for-fremtiden-2?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/om-kompetansebroen?o=ostfold
https://sykepleien.no/search?search_keys=Etikk
https://sykepleien.no/search?search_keys=Mestring
https://sykepleien.no/search?search_keys=Veiledning
https://sykepleien.no/search?search_keys=Arbeidsbelastning
https://sykepleien.no/forskning/2019/10/finnes-det-evidens-sykepleiefaglig-veiledning-er-nyttig


Fra et ledelses- og organisasjonsnivå kan sykepleiefaglig veiledning bidra til
kvalitets- og kompetanseutvikling, godt arbeidsmiljø og inspirerte sykepleiere (3).

Tveiten viser til forskning frem til 2013 og oppsummerer betydningsfull virkning av
veiledning slik: «Forebygging av utbrenthet, styrket relasjon mellom yrkesutøvere
og pasienter/klienter, ansvarlighet, emosjonell styrke, sensibilitet, økt motivasjon i
jobben, økt samarbeidsevne, styrket yrkesidentitet, utvikling av analytiske
ferdigheter og vurdering av god praksis, samt utvikling av tverrfaglig samarbeid» (5,
s. 23–24).

Denne studien søker svar på problemstillingen: Hvordan beskriver
forskningslitteratur betydningen av sykepleiefaglig veiledning i grupper?

Studien er en litteraturgjennomgang som bygger på 78 kvalitative studier fra et
litteratursøk i forbindelse med internrapporten (1). Søket er avgrenset til
engelskspråklige og skandinaviske studier om sykepleiefaglig gruppeveiledning.

Søket ble foretatt i databasene Medline, Cinahl og SweMed+ samt utvalgte
referanselister publisert fra 2008 til 2017. Søkeord var clinical supervision, group
process, group, mentoring, nurse, nursing sta�, nursing supervisory, peer group,
professional competence.

Søkene ga 189 tre�. Studier som omhandlet studentveiledning og individuell
veiledning, ble ekskludert. Etter gjennomlesing av alle abstrakter, ble �re
oversiktsartikler og sju primærstudier inkludert i rapporten (2). De �re
oversiktsartiklene er publisert i en egen artikkel (4).

De sju primærstudiene gir utdypende kunnskap om betydningen av sykepleiefaglig
veiledning i grupper. Primærstudiene er denne artikkelens datagrunnlag. De er alle
fra nordiske land.

Sentrale funn i hver av de sju studiene ble lagt inn i tabeller og sortert i tre
funksjoner etter Proctor (7) sin modell: en normativ, en formativ og en restorativ
(styrkende) funksjon av sykepleiefaglig veiledning.

Å få veiledning kan være inspirerende

Metode

Resultater



Normativ er en beskrivelse av hvordan noe bør være. Den normative funksjonen i
sykepleieveiledningen er retningsgivende og peker på hva som er rett og riktig
utøvelse av faget. Dette kan knyttes til sykepleiernes identitet, moralske
dømmekraft og faglige forståelse.

Studiene beskriver at veiledningen styrker den faglige identiteten (8), og
bevisstheten om verdigrunnlaget (9). Moralsk støtte fra kolleger kan også styrke
den profesjonelle forpliktelsen (10).

Flere av studiene (9–11) knytter betydningen av veiledning til verdier og etikk, og
bruker ord som moralsk sensitivitet (10), bevisstgjøring av egne verdier,
tydeliggjøring av etiske omsorgsverdier og moralsk ansvar og mot i praksis (9). Et
utsagn i denne studien (9) er: «Å konkretisere etiske dilemmaer kan bidra til å
påvirke systemet – systemverden. Veiledningen har gitt mot.»

Videre kan veiledning gi økt innsikt og forståelse for det å beholde empati,
forpliktelse og medmenneskelighet i profesjonell omsorg (10).

En studie (10) viser til at veiledning har en positiv e�ekt på sykepleieres verdier,
holdninger og væremåter i møte og samarbeid med pasienter. En studie (11) viser
til høyere jobbtilfredshet. En studie (12) viser til økt kvalitet på det daglige
arbeidet.

Den formative funksjonen i veiledning viser til hvordan veiledning kan forme og
forandre sykepleieren gjennom utvikling og kompetanseheving.

Erfarings- og kunnskapsutveksling i en veiledningsgruppe kan gi nye perspektiver
på sykepleiernes praksis og utvide deres handlingsrom.

Deltakerne i en gruppe kan både støtte og utfordre hverandre. Slik økes den faglige
kompetansen.

Normativ funksjon beskriver hvordan noe bør være

«Moralsk støtte fra kolleger kan styrke den profesjonelle
forpliktelsen.»

Formativ funksjon handler om å forme og forandre

«Deltakerne i en gruppe kan både støtte og utfordre
hverandre.»



I en studie (13) beskrives veiledning som en ledet re�eksjon, der deltakerne deler
hverandres innsikter, og det oppstår en følelsesmessig lettelse når de andre
deltakerne lytter, gjenkjenner og anerkjenner problemet. Slik kan deltakernes
profesjonelle kompetanse og profesjonelle selvfølelse styrkes.

Erfaringsutvekslingen kommer særlig de minst erfarne til gode (10). Betydningen
av erfaringsutveksling knyttes i en studie (12) til oppdagelsen av at mestring i
fellesskap med andre kan lede til kunnskapsinnhenting, styrket evne til å si fra,
søke støtte samt øve på og utvikle nye ferdigheter.

Veiledning kan bidra til at en sykepleier får dypere forståelse for hvordan han eller
hun påvirker pasientrelasjoner (10). Re�eksjon over egen praksisutøvelse øker
bevissthet om handlingsvalg (9), og gir selvtillit og selvstendighet hos sykepleiere
(8,12,14). Re�eksjoner i veiledning kan styrke selvstendighet i praksis (11).

Veiledning kan også bidra til selvre�eksjon og økt selvinnsikt om hvordan en
håndterer emosjonelle kriser og reaksjoner (10). Det vises også til økt kvalitet i
oppmerksomt nærvær (12), bedre lytteevne og kommunikasjonsferdighet, mer
respekt og vilje til å la andre få ordet (10).

Den restorative funksjonen viser til hvordan veiledning kan bidra til å
gjenoppbygge og styrke sykepleiere. Veiledningens styrkende funksjon er her
systematisert ved punktene: bekreftelse, deling og mestring.

Bekreftelse bidrar til stressreduksjon (8) ved at sykepleierne som får veiledning,
kan lufte ut og motta anerkjennende bekreftelse (13).

Metaforen sikkerhetsventil (10) brukes for å beskrive hvordan deling av erfaringer i
veiledning kan lette på trykk som oppstår ved håndtering av vanskelige situasjoner.
Veiledning kan være et rom for å dele og avklare moralsk ansvar og etterleve sin
forpliktelse (9).

En av studiene (13) viser til at noen kan føle et ubehag og utrygghet ved å fortelle
om vanskelige situasjoner for kolleger dersom veiledningen ikke er godt
innrammet, trygg og forutsigbar. Deltakerne i denne studien fant likevel at
veiledning kan lette på emosjonelle belastninger og gi trøst i arbeidet.

Re�eksjon øker bevisstheten om handlingsvalg

Restorativ funksjon handler om å styrke sykepleiere

Å dele kan lette på trykket

«Veiledning kan lette på emosjonelle belastninger og gi
trøst i arbeidet.»



Deling av positive tilbakemeldinger knyttes til høyere grad av indre motivasjon (11).

Kollegastøtte i veiledning kan, ifølge en studie (10), gi sykepleierne bedre
jobbmestring, økt engasjement og et bedre samarbeid med kolleger, noe som gir en
mer positiv holdning i det daglige arbeidet.

En studie (11) viser til økt opplevelse av kontroll og selvstendighet i det daglige
arbeidet, samt økt forpliktelse og positivitet til utfordringer. En studie (14) viser at
veiledning kan øke sykepleiernes evne til å håndtere stress.

Siden studiene i utvalget i all hovedsak ser på hva sykepleiefaglig veiledning kan
bety for sykepleierne både individuelt og i gruppe, vil diskusjonen i all hovedsak
handle om det.

Betydningen av veiledning for de ulike bruker- og pasientgruppene og
samarbeidspartnerne som sykepleierne møter i det daglige, sier studiene i utvalget
vårt lite om. Vi vil likevel også drøfte hvilken betydning veiledningen trolig har for
samarbeidspartnere som pasienter, pårørende og kolleger.

Deling og felles re�eksjon over reelle praksissituasjoner ser ut til å skape et
betydningsfullt profesjonelt fellesskap for utøvende sykepleiere.

Deling og felles re�eksjoner kan motvirke noe av den ensomheten som kan oppstå
når man er alene om viktige beslutninger, i en fortløpende og hektisk
praksishverdag.

Ensomheten kan også forstås ut fra praksishverdagens mange, sammensatte og
krevende instrumentelle og relasjonelle oppgaver. Praktiske prosedyrer og
behandlingsmetoder kan kreve fasthet og �eksibilitet på en gang når det skjer i en
relasjon til pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Viktige moralske spørsmål og valg må ofte gjøres raskt og e�ektivt uten tid til
nødvendige overveielser. I en veiledningskontekst får sykepleierne anledning til å
både tenke over det som skjedde og det som ikke skjedde (15).

Kollegastøtte kan føre til bedre jobbmestring

Diskusjon

Betydningen av veiledning for sykepleiere

«Deling og felles re�eksjoner kan motvirke noe av den
ensomheten som kan oppstå når man er alene om viktige
beslutninger.»



Veiledning kan på sitt beste være et raust rom der sykepleierne kan diskutere både
hvordan verdier kommer til uttrykk i praksis, og hvordan det stemmer med både
egne profesjonsverdier og organisasjonsverdier (16). I slike diskusjoner kan
justeringer og nyvinninger for praksis skapes.

I en veiledningssituasjon kan sykepleierne få tid og anledning til etiske re�eksjoner
der både faglige og personlige verdier og dømmekraft blir satt ord på og delt (17).
Dømmekraft forutsetter både evne og tid til å få øye på det moralsk betydningsfulle
i en situasjon, å gjøre en kritisk re�eksjon over sin iakttakelse og å ta
dømmekraften i bruk ved å velge god og riktig handling (17, s: 27).

Både fellesskapet og det at tempoet er langsommere (18) i en veiledning enn i det
daglige praktiske arbeidet, er trolig en nødvendig motkraft til slitasje og en
forutsetning for at kvalitetsutvikling og kvalitetssikring skal kunne skje.

Den normative, formative og styrkende funksjonen av veiledning kan beskrives
atskilt slik vi gjør det i resultatdelen. Den mest betydningsfulle funksjonen av
veiledning �nner vi mest sannsynlig i summen av de tre funksjonene, mer enn i
hver enkelt av dem.

Sykepleiere som er moralsk sensitive og ansvarlige og som har en sterk faglig
kompetanse og profesjonell bevissthet, er avgjørende for så vel omsorgen og
behandlingen, som for arbeidsstedets omdømme.

I vår studie har vi bare sykepleiernes egne ord for at de ved å delta i sykepleiefaglig
veiledning har utviklet de egenskapene som er nevnt ovenfor.

Vi vil anta at det er den styrkende funksjonen i veiledningen som gjør at
sykepleierne utvikler en faglig og moralsk bevissthet, som kommer pasienter og
pårørende samt arbeidsgivere til gode. Vår antakelse støttes av forskningsresultater
som også tyder på at den styrkende funksjonen i veiledningen bidrar til faglig og
moralsk bevissthet (19–20).

«I en veiledningssituasjon kan sykepleierne få tid og
anledning til etiske re�eksjoner.»

Fellesskapet kan motvirke slitasje

Betydningen for pasienter, pårørende og arbeidsgivere

Veiledningen kommer andre til gode

«Noen aspekter ved arbeidet som sykepleier kan medføre
både smerte og ubehag.»



Noen aspekter ved arbeidet som sykepleier kan medføre både smerte og ubehag.
Det kan være når sykepleiere opplever uløselige etiske dilemmaer, der uansett
hvilken beslutning de tar, vil det føre til at pasienten blir krenket eller påført
smerte. Det kan være når vi berøres så sterkt i møte med pasienter, at vi selv
trenger trøst og lindring i et kollegialt veiledningsfellesskap (6).

Vi mener at det er grunn til å tro at når sykepleiere trives og har faglig bevissthet og
styrke kommer det pasienter og pårørende til gode. For pasienter kan det være
særlig godt å møte sykepleiere som har integritet og mot nok til å tilpasse
omsorgen ut fra den enkeltes behov.

For arbeidsgivere vil en sterk sykepleiestab trolig medføre lavere sykefravær og
mindre utskifting i staben. Det kan bidra til god kontinuitet i en organisasjon.

Veiledning kan stimulere sykepleieres faglige re�eksjoner og ved det forbedre
arbeidsklimaet mellom kolleger, gi økt jobbmotivasjon og engasjement. Det
kommer både arbeidsgivere og pasienter til gode.

En viktig forutsetning for et betydningsfullt, konstruktivt og virksomt
veiledningstilbud er at veiledningen er tilpasset den faglige konteksten som
sykepleierne arbeider i til daglig (20).

Utvalget består av fagfellevurderte artikler fra de senere års forskning. Flere av
artiklene (8–10), er skrevet av forskere som også var veiledere for deltakerne. Det
kan gi en skjevhet/bias i noen av studiene i utvalget.

Datautvalget kan trolig også kritiseres fordi det skriver seg fra til dels svært ulike
kontekster, av ulike veiledere som bruker forskjellige metoder og sykepleiere med
svært ulik erfaringsbakgrunn. En kritikk som kan knyttes til studiens analyse, er at
en metaanalyse og kan åpne for feiltolkninger (21).

Analysen er gjort av de to forfatterne dels hver for seg og dels sammen, noe som
kan betraktes som en styrke.

En annen styrke kan være at resultatene i stor grad bekrefter tidligere studier og
kunnskap som er omtalt i fagbøker om veiledning (4–6).

Det er også en styrke at studiene har mange sammenfallende resultater, til tross for
at studiene er gjort i ulike land, av grupper av sykepleiere med ulike fagområder og
at det trolig er brukt ulike veiledningsmetoder.

En sterk stab kan bidra til lavere sykefravær

Metodere�eksjon

Styrker ved studien



Veiledningens restorative funksjon gjenoppretter og styrker sykepleierens iboende
kapasitet og kompetanse gjennom støtte og anerkjennelse.

Den normative funksjonen bidrar til å opprettholde god praksis og omsorg ved at
sykepleiere får ærlige, kritiske og konstruktive tilbakemeldinger når de re�ekterer
over aktuelle praksissituasjoner.

Den formative funksjonen styrker faglig re�eksjon og forståelse og bidrar til læring
og praktisk dyktighet.
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FAGUTVIKLING

En videreutviklet veiledningsmetode kan gjøre det
tydeligere for studentene hva som forventes av en
prosjektbeskrivelse for masteroppgaven i helsefag.

Veiledning Mastergrad

Innen helsefag er veiledning en kjent form for læring (1). Å veilede barn,
ungdommer, foreldre, pasienter, brukere og pårørende er en vesentlig del av den
praktiske yrkesutøvelsen i helsesykepleie og psykisk helsearbeid.

Ved masterprogrammene i helsesykepleie og psykisk helsearbeid ved UiT Norges
arktiske universitet (UiT) er veiledning et tema gjennom hele utdanningsløpet.
Veiledning handler om å bidra til økt re�eksjon. Det �nnes �ere måter å de�nere
begrepet på.

LES OGSÅ

Veiledning gjør nyutdannede sykepleiere bedre rustet for utfordringer

LES OGSÅ

Samarbeid mellom fysioterapeuter og sykepleiere ga bedre
praksisveiledning

Veiledning av
masterstudenter kan
forbedres ved å bruke en
strukturert metode
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Veiledning i høyere utdanning kan forstås som en sammenheng der studenten får
formulert, diskutert og begrepsfestet sin kunnskap og forståelse (2). Veiledning
som metode kan de�neres som en formell, relasjonell og pedagogisk prosess.
Hensikten er å styrke mestringskompetansen gjennom dialog basert på kunnskap
og humanistiske verdier (3).

Tveiten (3) har utviklet en veiledningsmetode med utgangspunkt i �re
re�eksjonsnivåer. Denne veiledningsmetoden har tidligere blitt brukt i individuell
eller gruppebasert praksisveiledning i helsesykepleie og psykisk helsearbeid ved
UiT. Metoden blir også brukt i utvikling av veiledningskompetanse hos
praksisveiledere.

I denne artikkelen presenterer vi vår videreutvikling av Tveitens (3) metode.
Hensikten med den videreutviklede veiledningsmetoden var å lage en systematisk
metode for veiledning av studenter som utvikler prosjektbeskrivelse i
studieretningene master i helsesykepleie og master i psykisk helsearbeid ved UiT.

Trass i at faglærere har lang erfaring med å veilede masterstudenter i utvikling av
prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, har vi hittil ikke tatt i bruk en strukturert
veiledningsmetode.

Forfatterne av denne artikkelen har �ere års erfaring med å veilede studenter på
mastergradsnivå i praksis. Den videreutviklede veiledningsmetoden er basert på vår
erfaring og faglige kunnskap. I veiledningsmetoden er de re�ekterende
spørsmålene konstruert for å aktivisere studentenes forkunnskaper.

Slik kan kunnskapsgrunnlaget danne utgangspunkt for re�eksjoner og videre læring
samt gi studentene muligheter til å konstruere ny forståelse og nye begreper på en
meningsfull måte.

Veiledningsspørsmålene skal utfordre studentene til å bygge videre på sin
fagkunnskap og kunnskap om vitenskapelig metode i tillegg til å bli bevisst på og
kunne anvende faglige begreper i utviklingen av en prosjektbeskrivelse.

Tveitens (3) veiledningsmetode er utformet i et deskriptivt, dialogisk, kritisk og
etisk re�eksjonsnivå. I vår videreutviklede metode er spørsmålene utformet med
utgangspunkt i disse nivåene samt læringsutbyttene tilknyttet utvikling av en
prosjektbeskrivelse til masteroppgaven.

Veiledningsmetoden skal utfordre studentene



Læringsutbyttene i prosjektbeskrivelsen innebærer inngående og avansert
kunnskap om forskningsdesign, forskningsetikk og datahåndtering (4).
Veiledningsspørsmålene i metoden har som hensikt å strukturere veiledningen med
de faglige kravene i henhold til læringsutbyttene.

Pilotgjennomføringen av veiledningsmetoden førte til justeringer der vi tilpasset
spørsmålene ytterligere. Vi la også til spørsmål for avslutning av
veiledningssamtalen for å gi studentene mulighet til å re�ektere over veiledningens
læringsutbytte samt konkretisere videre plan for prosjektbeskrivelsen.

Studentene tilknyttet våre masterprogrammer hadde krav på to timers individuell
veiledning i utvikling av prosjektbeskrivelsen (4). I henhold til
smittevernrestriksjoner (5) anvendte vi veiledningsmetoden gjennom
kommunikasjonsverktøyet Zoom.

Vi brukte den videreutviklede veiledningsmetoden (�gur 1) på studenter i
utviklingen av prosjektbeskrivelsen. Faglæreren avgjorde hvilke spørsmål som var
relevante. Det viktigste var at nivåene dannet en form for struktur i
veiledningssamtalen.

Veiledningsspørsmålene ga oversikt over studentenes skriveprosess samt god
studentaktivitet ved dialog og re�eksjoner mellom faglæreren og studenten.

Veiledningsmetoden ga en struktur for samtalen

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2021-12/fjelldal_fig1_ny.png?itok=0KFBz2V0


Ved å bruke første spørsmål i nivå 1, «Hvor er du i prosessen med å utvikle
prosjektbeskrivelsen nå?», �kk vi raskt kartlagt den enkelte studentens oppfattelse
av seg selv i sin skriveprosess. Svaret på det første spørsmålet ga utgangspunkt for
den videre veiledningen og bruk av veiledningsspørsmålene.

Her hadde noen studenter for eksempel kommet i gang med å utvikle en idé for sitt
prosjekt, og veiledningen forble i «deskriptivt» nivå (nivå 1). Andre studenter
beskrev at de var kommet godt i gang med skriveprosessen. For disse studentene
ble det naturlig å gå videre til veiledningsspørsmålene i «kritisk» (nivå 3) og «etisk»
nivå (nivå 4).

Ved avslutningen av veiledningstimen opplevde vi at det var hensiktsmessig å bruke
et av veiledningsspørsmålene i kategori 5 «avslutning». Spørsmålene konkretiserte
studentens videre plan for prosjektbeskrivelsen.

Videre �kk vi som faglærere en avklaring på hvordan studentene hadde opplevd
veiledningen. Det var derimot utfordrende å tolke nonverbale nyanser, som at vi
ikke så hele kroppsspråket til studentene, men kun ansiktet ved den digitale
gjennomføringen av veiledningen.

Dialog er hovedformen i veiledningsmetoden. Den pedagogiske prosessen handler
om læring og kan ligge i både veiledningsspørsmålene og re�eksiviteten som
oppstår når studenten og faglæreren har dialog.

Vi har ikke evaluert bruken av veiledningsmetoden med studentene. Vi opplevde
derimot at studentene var aktive, og at vi som faglærere hadde dialog med
utgangspunkt i veiledningsspørsmålene fra de ulike nivåene.

Studentenes aktivitet kan skyldes veiledningsspørsmålene i metoden, men også at
dette var veiledning på en eksamen som studentene ønsket å prestere godt på.

Kjennetegnene på dialog i veiledning kom i hovedsak til uttrykk i våre
studentveiledninger i form av re�eksivitet, synkronisering, turtaking, respekt og
lytting (3).

«Vi opplevde at veiledningsspørsmålene konkretiserte
studentens videre plan for prosjektbeskrivelsen.»

Studentene var aktive i veiledningen

«Spørsmålene i den videreutviklede veiledningsmetoden
bidro til re�eksivitet og diskusjon.»



Disse kjennetegnene kan ha ført til at studentene opplevde mestring gjennom å
utvikle sin egen prosjektbeskrivelse. Mestring hos studenter i skriveprosessen kan
øke deres vilje og evne til å fullføre prosessen (6).

Spørsmålene i den videreutviklede veiledningsmetoden bidro til re�eksivitet og
diskusjon. Det er tegn på en god utviklings- og læringsprosess (2). Når vi som
faglærere stiller veiledningsspørsmål, kan det føre til at studenten må
sammenholde og avveie sin egen forståelse.

Kunnskapstilegnelse er et grunnleggende dialogisk fenomen (2). Spørsmålene i den
videreutviklede veiledningsmetoden kan utfordre studentene til å re�ektere i
henhold til sin egen kunnskap. Studentenes aktivitet i veiledningen kan forstås som
en sentral faktor i deres personlige og faglige utvikling (7).

Den relasjonelle delen av veiledningen er viktig for at studenter skal kunne oppleve
mestring. Firing, Klomsten og Moen (6) har vist at veiledningsmøter som ga
studenten en opplevelse av mestring, ble ansett som en god veiledningstilnærming.

Slike veiledningsmøter innebærer at veilederen både har høy akademisk og
personlig kompetanse. Akademisk kompetanse er en forutsetning for å
imøtekomme studentens faglige potensial, men personlig kompetanse i
veiledningen anses som en forutsetning for utspring og videreutvikling av
studentens faglige kompetanse og en god relasjon (6).

Veiledningsmetoden har en akademisk tilnærming, men den har også spørsmål som
knyttes til hvor studenten er i prosessen. Slike veiledningsspørsmål kan forstås
som både en faglig og en personlig tilnærming.

Ved å bruke veiledningsspørsmålene �kk studentene mulighet til å re�ektere over
veiledningens læringsutbytte samt konkretisere den videre planen for å utarbeide
prosjektbeskrivelsen sin.

Siden veiledningen foregikk over Zoom, så vi bare ansiktene til hverandre. Et
talespråk utfyller ikke hele kroppsspråket. Nonverbalt kroppsspråk innebærer blant
annet uttrykk gjennom kroppen, hvordan man sitter, og ansiktsuttrykk.

Veilederen må ha akademisk og personlig kompetanse

«Med digitale kommunikasjonsverktøy opplevde vi at det
var krevende å tolke nonverbale nyanser, for eksempel
kroppsspråket til studenten.»



Med digitale kommunikasjonsverktøy opplevde vi at det var krevende å tolke
nonverbale nyanser, for eksempel kroppsspråket til studenten. Fra tidligere erfaring
med veiledning i fysiske rom er vi vant til å sette ord på hva som uttrykkes gjennom
kroppsspråket, og kan forstås som aktiv lytting. Aktiv lytting er en sentral del i
veiledning, som innebærer at den som veileder, også nonverbalt viser at den lytter
(3).

Vi bør være bevisst på at læringsplattformen kan påvirke den relasjonelle delen av
veiledningen (2). Til tross for utfordringer knyttet til tolkning av nonverbalt
kroppsspråk opplevde vi god studentaktivitet ved at de svarte inngående på
veiledningsspørsmålene.

Det er viktig å presisere at faglærere i høyere utdanning ofte har erfaring med å
veilede studenter som er tilknyttet sine fag. Den videreutviklede
veiledningsmetoden er ment som et hjelpemiddel for veiledere som ønsker en
strukturert metode for hva som forventes av masterstudenter som utvikler en
prosjektbeskrivelse i helsefag.

Vi kan selvsagt ikke trekke noen konklusjoner med hensyn til om den
videreutviklede veiledningsmetoden fungerer godt for studentenes læringsprosess i
utformingen av prosjektbeskrivelsen i et masterprogram.

Vi har imidlertid gjort oss interessante erfaringer med studenter som har stått fast,
og som gjennom åpne spørsmål og støtte på sitt eget re�ekterende vis klart å �nne
veien selv. Dette er hovedmålsettingen med veiledningsprosessen. På bakgrunn av
våre erfaringer er det ønskelig å videreføre metoden vår også i arbeidet med
masteroppgaven.
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