
 
 

1 

 

    

  
Avdeling for helse- og sosialfag 

Institutt for sykepleiefag 
Master i klinisk sykepleie 

Spesialitet helsesøster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEL503  
 
 

EMNE 3 
 

 
 

PRAKSIS Del 1 & Del 2 

 
KULL 2018-19 

 
 

 
 
           

 

Del 1: Høsten 2018 ukene 45, 46, 47 
 

Del 2: Våren 2019 ukene 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 
 
 
 

 



 
 

2 

 

Innholdsfortegnelse 
 
1. Innledning         3 
 
2. Generelt om praksisstudiet      3 
 2.1 Første møte mellom student og praksisveileder  3 
 2.2 Læringsutbyttebeskrivelser     4 
 2.3 Planlagt veiledning en gang pr. uke    5 
 2.4 Ad-hoc-veiledning       6 
 2.5 Refleksjon        6 
          
 
3. Praksisstudiets Del 1 & Del 2      7 
 3.1 Læringsutbytte       7 
 3.2 Praksisstudiet Del 1       8 
  Skjematisk oversikt over arbeidskrav    10 

og aktiviteter i Del 1. 
3.3 Praksisstudiet Del 2.      10 

Skjematisk oversikt over arbeidskrav  
og aktiviteter i Del 2.      12 

 3.4 Vurderingsformer i praksisstudiet    13 
 
4. Ved spørsmål om «ikke bestått» praksisstudium  13 
 
          
5. Skjema for læringsutbyttebeskrivelse    15 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 

1. INNLEDNING 
 

Emne 3 omfatter praksisstudiet Del 1 og Del 2. I praksisstudiet skal studentene lære å 
anvende kunnskaper om faktorer som fremmer/hemmer helse, og videreutvikle sine 
sykepleiefaglige kunnskaper i praktisk helsefremmende og forebyggende arbeid med 
barn, unge og deres familier. 
 
Praksisstudiet er delt i to perioder: 
1. Del 1 går over 3 uker høsten 2018 ukene 45, 46, 47 
2. Del 2 går over 7 uker våren 2019 ukene 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 
 
Samlet utgjør praksisstudiet 15 studiepoeng.  
 
Hver praksisuke er på 30 arbeidstimer.  Det tillates inntil 10 % fravær, jfr. 
utdanningsplan for helsesøsterutdanningen. 
 
Veiledning i praksisfeltet: 
Veiledningen ivaretas av helsesøstre i praksisfeltet og av lærere fra HVL. Hvilke 
helsesøstre som har veiledningsansvar varierer fra år til år. Veilederne fra HVL er Astrid 
S. Litland, Agnes Giertsen og Ragnhild Sollesnes.  
 
Se emnebeskrivelse:  
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/ma-ksh/utdanningsplan/  
 
 
 
2. GENERELT OM PRAKSISSTUDIET 
 
 
2.1 Første møte mellom student og praksisveileder 
 
Forskning og erfaringer viser at det er viktig å avklare studentens og praksisveileders 
forventninger til hverandre ved starten av første praksisperiode. Det anbefales derfor å 
sette av tid til dette allerede den første dagen studenten er i praksis.  
 
Tema for dette møtet kan være: 
• Avklaring av studentens forventninger, ressurser og lærebehov. 
• Avklaring av praksisveileders forventninger til studenten. 
• Redegjørelse for hva praksisstedet kan tilby studenten i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. 
• Formulering av en (muntlig) kontrakt for praksisperioden. 
• Med utgangspunkt i dette møtet og skolens læringsutbyttebeskrivelser for 

praksisstudiet skriver studenten sine egne læringsutbyttebeskrivelser. 
• Fastsette tidspunkt for en time ukentlig veiledning av studenten 
 
Esther Hjälmhults doktorgrads avhandling:” Erobring av handlingsrom” 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/269146, kan være nyttig lesning i forhold 
til hvordan helsesøsterstudenter lærer i praksis.  
 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/ma-ksh/utdanningsplan/
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/269146
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Vi viser også til artikkelen “Importance of public health nurse precepting students in clinical 
practice: A qualitative study” Hjälmhult, E., Haaland, G.U., Litland, A.S. (2012). Nurse 
Education Today 33 (2013) 431-435, https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.09.004 
 

 

2.2 Læringsutbyttebeskrivelser   
 
Beskrivelsen av et læringsutbytte skal angi hva studenten skal ha lært ved endt 
praksisperiode.    
 
Det skal skrives to sett med læringsutbyttebeskrivelser, ett for praksis Del 1 og ett for 
Del 2.  
 
Det som danner grunnlaget for læringsutbyttebeskrivelsene er: 

• Emnebeskrivelse HEL 503 - Praksisstudier (se punkt 3 i dette heftet) 
• Studentens egne læringsbehov  
• De aktuelle tilbudene/utfordringene som finnes på praksisstedet.  

 
Praksisveileder kan si noe om læringsmulighetene som finnes på praksisstedet 
 
Den enkelte studentens læringsbehov er vanligvis endret fra praksis Del 1 til Del 2, noe 
som gjenspeiles i utbyttebeskrivelsens ordformulering.  
 
Studentene skal før praksisperiodenes start ha tenkt igjennom sine personlige 
læringsbehov, og ha utarbeidet sine egne beskrivelser for hvilke læringsutbytte de 
forventer å oppnå for den aktuelle praksisperioden. Ferdigstillelsen av beskrivelsene 
gjøres i samarbeid med praksisveileder i løpet av de første dagene av praksisperioden.  
 
Skjemaet for læringsutbytte finnes som vedlegg bakerst i dette praksisheftet. Skjemaet 
skal leveres inn på Canvas. Det er mulig å justere læringsutbyttebeskrivelsene i løpet av 
praksisperiodene. 
 
Hvordan formulere læringsutbyttebeskrivelser  

• Ta utgangspunkt i den aktuelle praksisperioden, fagplanen for utdanningen og 
den enkelte students ståsted og læringsbehov.  

• Formuler læringsutbytte i tre kategorier: kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse.  

• Formuler presise og observerbare læringsutbyttebeskrivelser, unngå generelle 
formuleringer.  
 

 
Hensikten med læringsutbyttebeskrivelsene   

• De skal fungere som et arbeidsredskap for praksisveileder og student, og skal 
være en rettesnor ved organiseringen av praksisstudiene og utvelgelsen av 
arbeidsoppgaver.  

• De skal bidra til å gjøre praksisstudiet motiverende og meningsfylt fordi de skal 
fungere som en plan for praksisperioden og angi hva som skal prioriteres.   

 
 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.09.004


 
 

5 

 

Plan for å oppnå læringsutbytte   
Praksisveileder og studenten legger i fellesskap en plan for hvordan læringsutbyttene 
kan nås. Skjemaet inneholder tre ulike rubrikker:  
 
Hva: Hva studenten skal ha lært ved endt praksisperiode (læringsutbytte) 

 
Hvordan: Beskrive fremgangsmåten for å oppnå læringsutbyttet 

 
  
Når: Hvilke frister studenten setter seg og hvordan tiden disponeres 
 
En balanse mellom studentens motivasjon og utfordringer i praksis gir best grunnlag for 
læring. Både utrygghet og idealisme kan hemme læring. Det er viktig å være realistisk i 
forhold til egen kapasitet og egne evner.  
 
 
2.3 Planlagt veiledning en gang pr. uke 
   
Den tradisjonelle måten å veilede sykepleiere på er modellæring, der studenten 
observerer og deretter kopierer praksisveileder. Denne formen for læring er verdifull, 
men kun i begrenset grad. Grunnen er at den kan føre til en ensidig repetisjon av 
veileders holdninger og handlinger. Dersom den ikke kombineres med refleksjon 
utfordres ikke studenten til å tenke kritisk. En kritisk tilnærming til praksis, der 
studenten stiller teori, forskning, erfaringer, egne- og tjenestens verdier opp mot 
aktuelle handlinger, kan bidra til at både studenten og praksisfeltet utvikler seg (Lauvås 
& Handal, 2015).  
 
Læring gjennom deltakelse i praksisfellesskap er en viktig del av prosessen som fører 
frem til en profesjonsutdanning.  Læring gjennom reflekterende veiledningssamtaler og 
læring gjennom veiledet deltakelse i praksis har vist seg å være svært hensiktsmessige 
måter å bidra til denne prosessen på (ibid.).   
 
Gjennom veiledningen får studenten styrket sin mestringskompetanse (Tveiten, 2016).  
Veiledning er knyttet til studentens erfaringer, opplevelser, tanker, verdier, kunnskaper 
og formulerte læringsutbyttebeskrivelser. Veiledningen skal gi studenten mulighet til å 
reflektere over alt dette., og målet er læring både i form av økt faglig innsikt og personlig 
vekst (Jamissen, 2011). 
 
Veiledning er en planlagt og formell handling. Det krever at veileder og student avtaler 
tid og sted for samtalen.  Det bør settes av tid til veiledning en time en gang pr. uke. 
Studentene kan levere et skriftlig veiledningsgrunnlag før veiledningen, der det fremgår 
hva hun/han ønsker å ta opp i samtalen. Et slikt veiledningsgrunnlag leveres gjerne 
dagen før veiledning, og gir veileder en mulighet til å forberede seg.  
 
 
 
Veiledningen  
• har studenten i sentrum  
• har form som dialog 
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• inviterer til å dele tanker og følelser 
• utfordrer, støtter og hjelper 
• legger til rette for refleksjon over sammenhenger mellom erfaring, verdier, lært 

teori, forskning og handlinger i praksis  
 
Utvikling av reflekterte praktikere er både et mål og et middel i helsefaglige 
profesjonsutdanninger (Dahl & Alvsvåg, 2013).   
 
 
2.4.  Ad-hoc- veiledning 
 
Begrepet Ad-hoc-veiledning brukes om veiledning som følger umiddelbart etter at en 
hendelse har funnet sted, og er ikke planlagt.  Denne formen for veiledning er svært 
nyttig for studentens læring.  
 
Ad-hoc- veiledning har imidlertid noen begrensninger.  Da samtalen gjerne skjer 
spontant er hverken veileder eller student forberedt, og stedet der samtalen 
gjennomføres er ofte ikke godt nok skjermet fra andre aktiviteter. Det kan gi lite rom for 
refleksjon og for deling av personlige tanker, undring og følelser. Ad-hoc-veiledning må 
derfor suppleres med regelmessig planlagt veiledning en gang pr. uke (se 2.3) 
 
 
Litteratur 
Dahl, H. & Alvsvåg, H. (2013). Å fremme studenters evne til refleksjon – en pedagogisk
 utfordring. Uniped. Vol. 36. 3. s. 32-45.  
Jamissen, G. (2011). Om erfaringskunskap og læring. Uniped. Vol.34. 3. s. 30-40.   
Killén, K. (2017) Profesjonell utvikling og faglig veiledning. (5. utg.) Oslo: Gyldendal  
 Akademisk.  
Lauvås, P. & Handal. G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3. utg.) Oslo: Cappelen 

Akademisk Forlag. 
Tveiten, S. (2016) Helsepedagogikk. Bergen: Fagbokforlaget. 
 
 
2.5 Refleksjon 
Refleksjon er en viktig del av den profesjonelle yrkesutøverens kompetanse. Refleksjon 
over egen yrkesvirksomhet kan gi innsikt som i neste omgang fører til endringer i 
praksis. Studenten kan være fylt av undring, usikkerhet eller forvirring i forbindelse 
med en opplevelse i praksis, og har behov for å finne ut av dette.  
 
Ordet refleksjon kommer fra verbet å reflektere, og betyr bøye seg eller å snu seg 
tilbake. På norsk brukes også begrepet ettertanke. Det vil si å at studenten ser nærmere 
på en konkret enkelthendelse, en samtale eller en situasjon som hun/han har vært aktiv 
deltaker i, eller observatør til. En «frem og tilbake bevegelse» mellom selve hendelsen og 
tanker knyttet til den kalles refleksjon. Refleksjonen bør både fokusere på selve 
hendelsen og innlemme studentens tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, verdier og 
teoretiske fagkunnskaper fra studiet. Refleksjonsprosessen er aktiv og viljestyrt, og har 
som mål å skape mening og føre til læring av egne erfaringer (Askeland, 2013).  
 
Det kan være aktuelt å stille spørsmål som:  
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Tok jeg tilstrekkelig hensyn til brukeren sine behov og ønsker? Kom vi i fellesskap fram til 
et en løsning som er gjennomførbar i brukeren sin hverdag. Samsvarte handlingen jeg 
utførte med aktuell teori og forskning? Hvordan var det for meg å gjøre dette? La jeg 
merke til følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner hos meg selv som jeg ønsker å finne 
mer ut av? La jeg merke til følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner hos brukeren? Hva 
kan de ha vært uttrykk for? Kunne jeg ha gjort noe annerledes? I så fall hva, og hvorfor? 
  
Slik er det mulig å gå dypere inn i hendelsen og dermed oppnå en ny eller utvidet 
forståelse både av seg selv og det hun/han har vært med på (Strømfors & Edland-Gryt, 
2013).  Vi kan reflektere både under og etter en hendelse (Lauvås & Handal, 2014). 
 
 
Litteratur: 
Askeland, G. A. (2013) Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. 2. utg. Oslo. Universitetsforlaget. 
Strømfors, G. & Eland-Gryt, M. (2013) Jeg visste ikke at jeg kunne så mye: 

praksisrefleksjon på arbeidsplassen. Oslo. Gyldendal Akademisk. 
Tveiten, S. (2016) Helsepedagogikk. Bergen: Fagbokforlaget. 
Lauvås, P. & Handal, G. (2014) Veiledning og praktisk yrkesteori. 3. utg. Oslo. Cappelen 

Akademisk Forlag. 
 
 
 
3. PRAKSISSTUDIETS Del 1 og Del 2 
 

 

Se Emnebeskrivelsen HEL503 Praksisstudier  
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/hel503 
 

 

   
3.1 Læringsutbytte (fra emnebeskrivelsen)  
 
Ved fullført studie i Emne 3 skal studenten kunne: 

Kunnskaper:  

gjøre rede for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen/bydelen  

• gjøre rede for helsesøsters virkeområder og funksjon i kommunen/bydelen 

• gjøre rede for teorier og metoder som medvirker til god kommunikasjon med barn, 
unge og familier, og samarbeidspartnere 

• gjøre rede for ulike metoder og tilnærminger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

 

Ferdigheter: 

• gjennomføre konsultasjoner i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder 
konsultasjoner med ungdom knyttet til samliv, og seksualitet og prevensjon 

• utføre vaksinasjoner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/hel503
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• planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak innen helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

• anvende ulike pedagogiske metoder innen helsefremmende og forebyggende arbeid 

• anvende teorier og metoder som medvirker til god kommunikasjon med barn, unge, 
familier og samarbeidspartnere 

• anvende relevante kunnskaper i møte med barn og unge med spesielle behov 

 

Generell kompetanse: 

• kritisk refleksjon over egen faglig utøvelse 

• bidra til å utvikle og kvalitetssikre helsesøstertjenesten  

• delta i tverrprofesjonelt samarbeid  

• arbeide etisk og faglig forsvarlig arbeide etter prinsipper for kunnskapsbasert 
praksis 

 

 

3.2. Praksisstudiet Del 1 
 
Studenten skal i få innsikt i hvordan helsesøster utfører helsefremmende -, 
forebyggende -, undervisende -, veiledende - og administrativt arbeid i helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten.   
 
Studenten skal under veiledning av helsesøster gradvis utføre rutinemessige 
konsultasjoner med brukere av helsestasjonstjenesten, herunder hjemmebesøk til 
foreldre med nyfødte. Studenten skal delta, under veiledning, i det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet som helsesøster har på sitt program i praksisperioden, både på 
helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Praksis Del 1 er ikke ment å være en ren 
observasjonspraksis. 
 
Læringsutbyttebeskrivelser 
Studenten skal skrive læringsutbyttebeskrivelser for praksisperioden. Det er viktig at 
disse tilpasses den enkelte students læringsbehov og at den tar hensyn til at 
praksisperioden er tidsbegrenset til tre uker. Læringsutbyttebeskrivelsene skal leveres 
til praksisveileder, og innleveres HVL via Canvas.   
 
Veiledning 
Det forutsettes at den ukentlige veiledningssamtalen planlegges og gjennomføres en 
gang pr. uke. Ad- hoc- veiledning bør skje fortløpende.  Høgskolens lærer/veileder skal 
delta i veiledning/vurderingssamtale en gang i løpet av første praksisperiode. Både 
student og praksisveileder oppfordres til å ta raskt kontakt med HVL sin veileder 
dersom det oppstår behov for det. 
 
Refleksjonsnotat 1 
Studenten skal ta utgangspunkt i en konkret enkelthendelse fra praksis. 
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Stikkord/momenter til samtalen mellom praksisveileder og student: 
 
- En beskrivelse av selve hendelsen.  
- Refleksjon over tanker, følelser og kroppslige reaksjoner knyttet til 

hendelsen.  
- Studentens egne handlinger, holdninger og væremåte.  
- Studentens observasjoner av seg selv og andre.  
- Hvilke verdier begrunnes handlingen med? 
- Kunne noe vært annerledes? 
- Hva har studenten lært? 

 
Denne diskusjonen vil etterspørres når praksislærer kommer ut i praksis. 
 
Innlegg i basisgruppe  
På første basisgruppemøte, etter første praksisperiode, skal hver student muntlig 
presentere en erfaring fra praksis, som kan danne utgangspunkt for veiledning på møtet.   
 
Logg eller dagboksnotater  
Det anbefales at studenten skriver logg/refleksjonsrapporter eller dagboksnotater i 
praksisperioden.  
 
Utdanningssamtale  
Studenten får i denne perioden tilbud om en utdanningssamtale. Det er en formalisert 
samtale mellom studenten og høgskolens lærer/veileder.  Denne kan foregå på 
praksisstedet eller på høgskolen. Samtalen gir den enkelte student anledning til å 
reflektere over egen studiesituasjon og studieprogresjon. Lærer gir råd og veiledning i 
den grad det er behov for det. Se eget skriv på Canvas.   
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 Skjematisk oversikt over arbeidskrav og aktiviteter i 
praksisstudiets Del 1. 

 

Arbeidskrav og aktiviteter Obligatorisk Utføres/innhold Innleveres  
 

Kartleggingsoppgave x Før første 
praksisperiode  

Innleveres via Canvas 
9.11.2018 

Læringsutbyttebeskrivelse x I løpet av de første 
dagene i praksis 

Gjennomgås med 
praksisveileder. Innleveres  
via Canvas innen 9.11.18 

Logg/refleksjonsrapport/dagbok  Daglig eller ved behov  
 

Veiledningssamtale med veileder på 
praksisstedet 

x Tidfestet ukentlig 
veiledning  
(3 ganger) 
 
 
Ad- hoc- veiledning  

Skriftlig 
veiledningsgrunnlag kan 
leveres til veileder i 
praksis før avtalt 
veiledning 
 

Veiledningssamtale mellom 
student, praksisveileder og 
lærer/veileder fra HVL 
 

x I løpet av 
praksisperiode 

Avtale om tidspunkt inngås 
mellom lærer fra HVL og 
veileder i praksis. 

Vurderingssamtale mellom 
praksisveileder og student 

x Praksisveileder fyller ut 
vurderingsskjema i 
samarbeid med 
studenten ved slutten 
av første 
praksisperiode 

Innleveres via Canvas 
29.11.18 

Refleksjonsnotat 1. 
 

x I løpet av 
praksisperioden. 
Tema etter behov 

Diskuteres muntlig med 
praksisveileder. 
Diskusjonen etterspørres 
av praksislærer fra HVL 
 

En erfaring fra praksis x Grunnlag for 
gruppeveiledning etter 
endt praksisperiode  

Presenteres muntlig i 
basisgruppen  

 
 
3.3. Praksisstudiet Del 2 
 
Studenten skal delta i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på helsestasjonen 
og i skolehelsetjenesten, og skal i økende grad arbeide selvstendig. 
 
Studenten skal sette seg inn i hva kvalitetssikringsarbeid i helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten går ut på, og hva som ligger til grunn for valgene som er gjort på det 
aktuelle arbeidsstedet.  
 
Studenten skal sette seg inn i hvilke administrative rutiner og oppgaver som finnes på 
helsestasjon og i skolehelsetjenesten.  
 
Studenten skal sette seg inn i helsesøstertjenestens ansvar og oppgaver i forhold til barn 
og familier med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, og barn 
som pårørende.   
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Studenten skal sette seg inn i de arbeidsoppgavene innenfor området miljørettet 
helsevern som helsesøster deltar i, kunne gjøre rede for hva dette arbeidet går ut på, og 
hva som styrer prioriteringer og valg av oppgaver.  
 
Studenten skal planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg, i henhold til aktuelle 
helsepedagogiske prinsipper (Tveiten, 2016), for brukere av helsestasjon- eller 
skolehelsetjenesten.   
 
Læringsutbyttebeskrivelser 
Studenten skal skrive egne læringsutbyttebeskrivelser for praksisperioden. Disse 
leveres til praksisveileder og legges inn på Canvas i starten av andre praksisperiode.  
 
Veiledning 
Det forutsettes at det settes av tid til, og gjennomføres, en ukentlig veiledningstime. 
Dette i tillegg til Ad-hoc-veiledningen som gis daglig.  
 
Høgskolens lærer/veileder skal delta i veiledning/vurderingssamtale minimum en gang 
i løpet av andre praksisperiode.  
 
Både student og praksisveileder oppfordres til å ta raskt kontakt med HVL sin 
lærer/veileder dersom det oppstår behov for det. 
 
 
Refleksjonsnotat 2  
Studenten skal skrive om en samtale, der hun/han har vært en aktiv deltaker. I tillegg til 
en beskrivelse av selve samtaleforløpet skal studenten reflektere over egne tanker, 
følelser og kroppslige reaksjoner, og over brukerens verbale og non-verbale 
kommunikasjon.  

• Knytt aktuell teori (pedagogikk/psykologi) og evt. forskning til refleksjonen.  
• Kunne noe vært gjort annerledes? I så fall hva og hvorfor?  
• Det anbefales at notatet skrives umiddelbart etter at samtalen er holdt.  

Se avsnitt om refleksjon s. 6  
   
Rammen er på inntil 1000 ord. Refleksjonsnotatet skal leveres inn via Canvas for 
godkjenning av høgskolens lærer etter gjennomført praksisperiode. Det gis en kort 
tilbakemelding på notatet.  
 
Undervisningsopplegg i skoleklasse eller gruppe 
Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg rettet mot 
brukere i helsestasjon, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom. Den 
didaktiske relasjonsmodellen skal brukes ved planlegging og evaluering. Et 
evalueringsnotat på inntil 1000 ord skal skrives og leveres via Canvas.  
 

Veiledning i basisgruppe  
På første basisgruppemøte på skolen etter andre praksisperiode, skal hver student legge 
frem en situasjon fra praksis som har vært spesielt lærerik, tankevekkende eller 
utfordrende. Denne danner grunnlag for veiledning i gruppen. 
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Logg/refleksjonsrapporter eller dagboksnotater 
Det anbefales at studenten skriver logg/refleksjonsrapporter eller dagboksnotater i 
praksisperioden.  
 
 

 Skjematisk oversikt over arbeidskrav og aktiviteter i Del 2 
 

Arbeidskrav og aktiviteter Obligatorisk Utføres/innhold  Innleveres  
 

Læringsutbyttebeskrivelse x Ved start av andre 
praksisperiode  
 

Gjennomgås med 
praksisveileder. 
Innleveres via Canvas 
innen 22.02.19 

Veiledning med veileder på praksisstedet x Tidfestet ukentlig veiledning  
(7 ganger) 
 
 
 
Ad- hoc- veiledning  

Skriftlig 
veiledningsgrunnlag 
kan leveres til veileder i 
praksis før 
veiledningen 

Undervisningsopplegg i skoleklasse eller i 
gruppe         
 

x Den didaktiske 
relasjonsmodellen skal brukes  

Skriftlig evaluering av 
undervisningsopplegget 
innleveres Canvas 
innen 08.04.19 

                                        

Logg/refleksjonsrapport/dagbok  Daglig eller ved behov   
 

Vurderingssamtale mellom 
praksisveileder og student 

x Praksisveileder fyller ut 
vurderingsskjema i samarbeid 
med studenten 
 
Midtvurdering og 
sluttvurdering 
 
 
Vurdering til bestått/ikke 
bestått 

Studenten leverer 
skjemaene til skolens 
veileder etter 
praksisperiodens slutt 
 
 
Dersom studenten står i 
fare for å stryke skal 
studenten ha 
muntlig/skriftlig 
melding om dette 
senest 3 uker før 
praksisperiodens slutt.  

Presentasjon av eksamensoppgave i 
kunnskapsbasert praksis (KBP) 
 

x Legges fram for helsesøstrene 
på praksisstedet 

 

Refleksjonsnotat 2.  Refleksjon etter samtale  Leveres via Canvas 
innen 08.04.19. 
Tilbakemelding 

Veiledningssamtale mellom student, 
praksisveileder og lærer/veileder fra HVL 

x 1-2 ganger i løpet av 
praksisperioden 
Oftere ved behov 

 

En erfaring fra praksis x Grunnlag for gruppeveiledning 
etter endt praksisperiode  

Presenteres i 
basisgruppen  
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3.4. Vurderingsformer i praksisstudiet 
 
Obligatoriske arbeidskrav 

• Læringsutbyttebeskrivelser  
• Helseopplysning i klasse eller gruppe 
• Presentasjon av eksamensoppgave i KBP 
• Et muntlig refleksjonsnotat 
• Et skriftlig refleksjonsnotat  
• Fremlegg i basisgruppe etter hver praksisperiode 

 
 

Vurderingssamtaler 
Praksisstudiet inneholder minimum tre vurderingssamtaler. Et strukturert 
vurderingsskjema med flere spørsmål knyttet til studentens læring skal fylles ut og 
signeres. Utdanningens læringsutbyttebeskrivelser, nedfelt i studieplanen, og 
studentens egne læringsutbyttebeskrivelser er viktige dokument i forbindelse med 
vurderingen. Studenten har ansvar for at helsesøsterutdanningens lærer får 
vurderingsskjema i hende etter hver praksisperiode.  
 

1) Det gjennomføres en skriftlig vurdering etter praksisstudiet del 1.  
2) Det skal gjennomføres midtvurdering før det er 3 uker igjen av praksisstudiets 

del 2.  
3) Det skal gjennomføres en sluttvurdering ved endt praksisperiode i del 2. 

Sluttvurderingen leveres på Wiseflow, og det gis karakter bestått/ikke bestått.  
 
Praksisveiledere innstiller til bestått/ikke bestått. HVL er ansvarlig for endelig 
karaktersetting etter praksisveileders innstilling.  

 
 
 
4. VED SPØRSMÅL OM «IKKE BESTÅTT» PRAKSISSTUDIUM 
 
Dersom det er fare for at studentens praksisstudier vurderes til” ikke bestått”, må dette 
tas opp muntlig og skriftlig med studenten senest 3 uker før 2. praksisperiodens utløp. 
Skriftlig melding formuleres med utgangspunkt i spørsmålene på vurderingsskjemaet og 
studentens læringsutbyttebeskrivelse. Student, praksisveileder og lærer undertegner 
den skriftlige meldingen.  
 
«Ikke bestått» gis når studenten ikke når utdanningens mål for praksisstudiet. En slik 
vurdering må skje ut fra en helhetlig vurdering.  
 
 
Eksempler på spørsmål som kan stilles:  
 
Individuell læring, utvikling og vekst 
Klarer studenten å overføre studiets teoretiske kunnskaper til praksis?  
Tar studenten initiativ til å utnytte læringsmulighetene i forhold til egne og skolens mål?  
Unnviker studenten vanskelige eller utfordrende situasjoner?  
Er studentene forberedt og aktivt deltakende i veiledningssamtaler? 
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Kommunikasjon og samhandling 
Formidler studenten trygghet i samarbeid med brukere og samarbeidspartnere?  
Erkjenner studenten begrensninger faglig og/eller personlig?  
Tar studenten initiativ til læring som kan gi økt innsikt?  
Klarer studenten å vurdere kvaliteten av egen mellommenneskelig samhandling?  
Gir studenten klare budskap verbalt?  
Tar studenten imot budskap verbalt eller nonverbalt fra brukere og kollegaer?  
 
Selvstendighet, ansvar og yrkesbevissthet  
Har studenten tilstrekkelig innsikt i helsesøsters funksjons-, ansvars- og 
kompetanseområde?  
Viser studenten selvstendighet og tillit til egne vurderinger og egen funksjon?  
Er studenten kritisk reflekterende overfor holdninger og verdier som legges til grunn for 
helsesøsters arbeid?  
 
Student har rett til en ny praksisperiode dersom praksisperioden vurderes til ikke 
bestått. Se eksamensforskriften ved HVL.  
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LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE FOR PRAKSISSTUDIET             Del 1 (3 UKER)   Del 2 (7 UKER)  

 

STUDENTENS NAVN:         PRAKSISSTED:  

 

 

LÆRINGSUTBYTTE (hva skal studenten lære) HVORDAN (fremgangsmåte for å lære) NÅR 
(tidsplan) 

Kunnskaper:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdigheter: 

 

  

Generell kompetanse: 
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