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Retningslinjer for praksisstudier i Nordlandssykehuset under 

koronapandemien 

Pandemisituasjonen i Norge har blant annet medført utfordringer for utdanning av 

helsepersonell. For helseforetakene gjelder dette særlig gjennomføring av praksisstudiene. 

Kunnskapsdepartementet har derfor utgitt midlertidige retningslinjer gjeldende for høyere 

utdanning ved universitetene og høgskolene. Departementet har i denne forbindelse bedt 

utdanningsinstitusjoner om å gå i dialog med praksisstedene for å finne løsninger. 

Universitetene har fått fullmakt til å gjøre visse unntak fra forskrifter om rammeplaner og 

nasjonale retningslinjer. Målet er at studentene får gjennomført påbegynte utdanninger 

uten forsinkelser, så langt det er forsvarlig og nødvendig. Mer informasjon her.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har samtidig bedt helseforetakene trappe opp 

behandlings-kapasiteten. Målet er å ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere det maksimale 

behovet for intensivplasser angitt av Folkehelseinstituttet. Mer informasjon her.  

 

Helse Nord har i samarbeid med helseforetakene og universitetene i regionen utarbeidet en 

veileder som skal være retningsgivende for gjennomføring av praksisstudiene i perioden 

hvor pandemien er gjeldende. Veileder for praksisstudier og mobilisering av 

studenter til arbeid under koronapandemien.  Veilederne inneholder føringer for avvikling av 

praksisstudier, med vedlegg angående beskrivelse av roller og ansvarsforhold for 

universitetet og helseforetaket/praksisstedet og skjema som skal brukes ved iverksettelse av 

arbeidspraksis. Hensikten med veilederen er å etablere en felles forståelse for hvordan 

praksisstudiene kan gjennomføres, samtidig som helseforetakenes kapasitet skal kunne økes 

dersom det blir behov for det under pandemien. Målet er at veilederen skal være til hjelp for 

vurderingene som må gjøres lokalt. Det er viktig at universitetene og helseforetakene 

sammen finner løsninger som fungerer i den aktuelle situasjonen. Sykdomsutbredelse, fase i 

pandemien, størrelse og organisering av helseforetaket og andre faktorer er viktig å ta 

hensyn til når man finner lokale løsninger.  

 

Veileder skal derfor være førende for Nordlandssykehusets håndtering og gjennomføring av 

praksisstudiene og kort oppsummert vil følgende retningslinjer gjelde, samt at det her er 

gjort interne tilpasninger: 

 

1. Ordinære praksisstudier tilbys til studenter i det omfang det er mulig og forsvarlig, 

og på en slik måte at flest mulig av studentene får gjennomført praksisstudier i 

helseforetaket. Det er svært viktig å få ferdigutdannet personell nå og fremover, og 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-endrer-reglene-for-praksis-i-hoyere-utdanning/id2693955/
https://www.regjeringen.no/contentassets/e5cc0849b4644842b0975e57a0d76208/protokoll-foretaksmote-helse-nord-rhf-25.-mars-2020-1.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Kunnskapsbygging%20og%20rekruttering/Kurs%20og%20konferanser/Veileder%20for%20praksisstudier%20under%20koronapandemien%20versjon%201.0.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Kunnskapsbygging%20og%20rekruttering/Kurs%20og%20konferanser/Veileder%20for%20praksisstudier%20under%20koronapandemien%20versjon%201.0.pdf
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eventuelle forskyvninger av praksis vil medføre store utfordringer for studentene 

som skal avtjenes sine studier nå og for neste kull av studenter.  

Dette innebærer: 

• Veiledede praksisstudier fra sin profesjon, og vurdering av oppnåelse av 

læringsutbytter midtveis og til slutt.  

• Kravene til oppgaver, omfang og utførelse vil være ulikt avhengig av hvor i 

studieløpet studenten befinner seg og hvilke læringsutbyttebeskrivelser som 

gjelder for det aktuelle praksisemnet.  

 

2. Dersom det ikke er mulig for tjenesten å tilby ordinær veiledet praksis, bør det 

tilstrebes å tilby tilrettelagte praksisstudier. Hensikten med tilrettelagte 

praksisstudier er å finne løsninger som hindrer smittespredning og muliggjør 

opprettholdelse av ordinær studieprogresjon, når det ikke er mulig å gjennomføre 

ordinære eksterne praksisstudier.  

Dette innebærer: 

o Tilrettelagt praksis vil i de fleste tilfeller bety ekstern veiledet praksis (pkt.1), 

men med noen tilpasninger. I noen tilfeller kan det også bety alternative 

læringsaktiviteter i deler av praksisperioden. Det vil si: 

- Nødvendige tiltak for å sikre at læringsutbyttet fastsatt i utdanningen 

oppnås i forsvarlig grad skal gjennomføres i tett samarbeid mellom 

foretaket og universitetet. Dette for at oppnåelse av læringsutbytte 

(LUB) i aktuelle emner opprettholdes så langt det er mulig, dvs størst 

mulig grad av relevant praksis.  

- Studentene må påregne å jobbe mer selvstendig enn i ordinære 

eksterne praksisstudier. Lærer fra utdanningen skal være tilgjengelig 

for elektronisk kontakt med studentene.  

- Samtidig må studenten ha en viss veiledning i praksisfeltet og 

skikkethetsvurdering må ivaretas. Dette kan eksempelvis være at den 

aktuelle enheten har en praksisansvarlig, som i så stor grad det er 

mulig stiller opp på midt- og sluttevaluering. Hvis flere studenter er i 

samme avdeling kan en person ha denne rollen for flere studenter.  

- Studentene er selv ansvarlige for å dokumentere hvilke 

læringssituasjoner de deltar i, i tråd med føringene fra det aktuelle 

studieprogrammet.  

- Vurdering av om praksisperioden er bestått eller ikke-bestått, gjøres 

av faglærer i samarbeid med praksisstedets veiledere og/eller ledere. 

- Faglærere ved universitetene har ansvar for å gjennomføre 

regelmessige samtaler, fortrinnsvis på digital plattform, med 

studenter, enkeltvis eller i gruppe. I den grad det er mulig, 

gjennomføres også vurderingssamtaler med veiledere som har 

grunnlag for å vurdere studentens progresjon. 
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o Det er viktig å påpeke at tilrettelagt ekstern praksis ikke innebærer å ansette 

studenter som ordinær arbeidskraft, dette alternativet omtales nærmere 

under definisjonen arbeidspraksis (pkt 3).  

o Samtidig kan studenter som er i praksisstudier ha et arbeidsforhold med 

arbeidsavtale ved praksisstedet. Men det er viktig at både studenten og 

tjenesten har bevissthet om og skiller mellom rollene, altså når studenten er i 

praksisstudier og skal forholde seg til læringsutbytter og når denne tar 

ekstravakter utenom praksisstudiene. Slike arbeidsforhold avtales mellom 

student og arbeidssted med en forventning om normal studieprogresjon. 

 

3. Arbeidspraksis er et alternativ som først kan iverksettes når situasjonen tilsier at 

verken ordinær praksis eller tilrettelagt praksis er forsvarlig.  

Dette innebærer: 

o Vurdering om iverksettelse av arbeidspraksis skal gjennomføres av foretak og 

universitetet før studentene eventuelt får tilbud om arbeidspraksis. Det er ikke 

studenten som tar initiativ til denne formen for praksisgjennomføring. 

Enhetsleder vurderer behovet i samråd med Fagavdelingen ved fagsjef Tonje 

Hansen (tonje.elisabeth.hansen@nordlandssykehsuet.no, tlf. 970 80 673) og 

seksjonsleder Astrid Jakobsen, Seksjon for kunnskapsbygging 

(astrid.dagmar.jakobsen@nordlandssykehuset.no, tlf. 91556924) før det gjøres 

videre avtale med universitetet. 

o Studenten kan utføre ordinært arbeid i den utstrekning helsetjenesten har behov 

for det, men studentene skal så langt mulig fullføre utdanningsløpet med vanlig 

studieprogresjon.  

o For å redusere smittefaren er det ønskelig at studentene kun har ett 

arbeidsforhold/arbeidssteder. Dersom studenter skal ha to arbeidsforhold må det 

foretas en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør 

gjøres noen tiltak for å minimere denne. 

o Tilbudet om arbeid bør først gå til sisteårs studenter som har avsluttet eller er i 

avsluttende praksis, og i neste omgang til studenter på lavere nivå i 

utdanningene. Sisteårs studenter kan få midlertidig lisens og et mer selvstendig 

ansvar på tjenestestedet, se informasjon fra Helsedirektoratet. 5. og 6. års 

medisinstudenter har allerede midlertidig lisens.  

o Arbeidsgiver er ansvarlig for arbeidsforholdet er i tråd med ordinære midlertidige 

ansettelser og at studentene får ordinære arbeidsavtaler. Slike arbeidsavtaler kan 

kombineres med at studentene er i ordinære eller tilrettelagte praksisstudier, 

men det er da viktig at studentene og praksisstedet er bevisst på rollene omtalt 

under punkt 2.  

o Studenter som er i arbeidspraksis må dokumentere hva de har gjort og antall 

timer, samt få bekreftelse fra praksisfeltet på at skikkethet er vurdert. Hele eller 

deler av arbeidspraksisen kan blir godkjent etterskuddsvis ved at en kan 

mailto:tonje.elisabeth.hansen@nordlandssykehsuet.no
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Informasjon%20til%20utdanningsinstitusjonene%20om%20lisens%20til%20helsefaglige%20studenter.pdf/_/attachment/inline/b92367c9-0300-4856-9423-dfadc8df2edb:0dc1540a7be90699172aa16d9a504b47662a51ef/Informasjon%20til%20utdanningsinstitusjonene%20om%20lisens%20til%20helsefaglige%20studenter.pdf
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dokumentere at læringsutbytter er oppnådd for gjeldende praksis. Skjema som 

skal benyttes finner du i veilederen (s.1).  

 

 

 

 

 

Fagavdelingen ved seksjon for kunnskapsbygging, 22.april 2020 

Seksjonsleder Astrid Jakobsen 

 


