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Prosjektmandat - organisering av praksisstudier i Helse Sør-Øst 
 

Formål med prosjektet 
Praksisstudiene i Helse Sør-Øst skal være organisert på en slik måte at de har høy faglig 

kvalitet, er kunnskapsbaserte, effektive og bidrar til at studentene oppnår planlagt 

læringsutbytte. 

 

 

Bakgrunn/utfordringer 
Studenter og samarbeidende utdanningsinstitusjoner opplever at praksisstudiene har 

varierende kvalitet. Tilbakemeldinger fra studenter og utdanningsinstitusjoner viser at det er 

behov for å se på organisering, ansvarsforhold, informasjon om læringsutbytte for studentene, 

veilederkompetanse og avsatt tid til veiledning  

 

Tilrettelegging for økt veilederkompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av 

roller, ansvar og oppgaver vil bidra til bedre praksisstudier. En tydeligere og forutsigbar 

organisering av praksisstudiene og en prioritering av utdanningsoppgaven, vil kunne bidra til 

at veilederrollen blir en attraktiv karrierevei slik at viktig kompetanse beholdes i 

helseforetakene.  

 

For å bedre kvaliteten og få en mer ensartet gjennomføring av praksisstudiene for 

bachelorstudentene i regionen, etablerer Norsk Sykepleierforbund og Helse Sør-Øst RHF et 

felles prosjekt. 

  

 

Prosjektgjennomføring 
For å oppnå målet om mer optimal organisering av praksisstudier skal prosjektet 

gjennomføres i to faser, der fase 1 består av å utarbeide et standardisert rammeverk, mens fase 

2 innebærer implementering av rammeverket.  

 

For å gjennomføre fase 2 vil prosjektet frikjøpe hovedveiledere og praksisveileder i enkelte 

kliniske enheter ved tre helseforetak i Helse Sør-Øst; Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF 

og Sykehuset Østfold HF. Definisjon av hovedveileder og praksisveileder fremgår av vedlegg 

til mandatet. Omfang av frikjøp tilpasses det enkelte helseforetak og det vil stilles 

kompetansekrav til veilederne.  

 

Prosjektet skal også utrede økt bruk av kombinasjonsstillinger for veiledere i samarbeid med 

utdanningsinstitusjonene.  
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Fase 1 – forarbeid 
I forarbeidet skal det utarbeides: 

 Retningslinjer for gjennomføring av praksisstudiene   

 Stillingsbeskrivelse for veiledere hvor ansvar og oppgaver fremgår sammen med krav 

til kompetanse 

 

 

 Rammeverk med beskrivelse av struktur for organisering av praksisstudiene i 

helseforetakene 

 Plan for implementering ved de tre aktuelle helseforetakene, inklusiv forslag til 

budsjett for fase 2 

 

I tillegg skal det legges en plan for hvordan effekten av ny organisering kan måles (kvalitet og 

økonomi). 

 

Fase 2 – implementering 
Det nedsettes lokale mottaksprosjekter ved de tre aktuelle helseforetakene. 

Mottaksprosjektene skal: 

 Tilpasse retningslinjene som er utarbeidet i fase 1 av prosjektet til lokale forhold 

 Sørge for at retningslinjene inngår i helseforetakets kvalitetssystem  

 Identifiseres hovedveiledere og praksisveiledere som kan ivareta oppgavene som er 

gitt i stillingsbeskrivelsene som er utarbeidet i fase 1 av prosjektet  

 Utarbeide kompetanseplaner med tilhørende tiltak for veiledere og frikjøpe av disse  

 Etablere samarbeid med utdanningsinstitusjonene, der det søkes å etablere kombinerte 

stillinger mellom høyskolen/universitetet og helseforetaket 

 Sørge for gjennomføring av praksisstudier etter rammeverk som er etablert i fase 1 av 

prosjektet 

 Måle effekten av ny organisering (kvalitet og økonomi) 

 

 

Organisering 
Prosjektet organiseres med en styringsgruppe med deltakere fra Helse Sør-Øst RHF, Norsk 

Sykepleierforbund, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF, samt 

samarbeidende utdanningsinstitusjoner og konserntillitsvalgt. 

 

Helse Sør-Øst RHF vil utpeke prosjektleder for prosjektet. Prosjektleder har ansvar for 

gjennomføring av forarbeidet og å følge opp implementering i de tre aktuelle helseforetakene. 

Prosjektleder leder en arbeidsgruppe som består av representanter fra alle de deltagende 

helseforetakene.  

 

Prosjektleder må følge opp at arbeidet er i henhold til mandatet og føringer fra 

styringsgruppen. Videre har prosjektleder ansvar for å utarbeide saksdokumenter til 

styringsgruppen og føre referat fra styringsgruppemøtene.  
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De aktuelle kliniske enhetene ved Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset 

Østfold HF skal organisere og gjennomføre praksisstudier i henhold rammeverket utarbeidet i 

fase 1 prosjektet.  

 

 

Fremdrift 
Fase 1 i prosjektet vil pågå fra mai til juli 2021.  

Fase 2 av prosjektet skal starte opp fra høsten 2021. 

Fase 2 av prosjektet vil pågå i 2 år. 

 

 

Økonomisk ramme 
Prosjektet skal i fase 1 utarbeide forslag til budsjett for fase 2, slik at endelig økonomisk 

ramme for prosjektet fastsettes etter gjennomført fase 1. Det settes foreløpig av en økonomisk 

ramme for prosjektet på 6 millioner kroner.  

 

 

Evaluering 
Prosjektet skal legge en plan for hvordan effekten av ny organisering måles (kvalitet og 

økonomi) og det skal gjennomføres null-punkts-målinger før oppstart av fase 2 av prosjektet 

og underveis i prosjektet. Underveis-målinger skal danne grunnlag for eventuelle justeringer i 

gjennomføringen av fase 2 av prosjektet.  
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Vedlegg: 
 

Prinsipper: 
Følgende prinsipper inngår i prosjektet: 

 

1. Hovedveileder frikjøpes og det avsettes tid i arbeidsplan. Hovedveileder vil være 

kontaktpunktet mot utdanningsinstitusjon/lærer og bør ha masterkompetanse. En 

hovedveileder per praksissted skal ha overordnet ansvar for planlegging, 

gjennomføring og evaluering av praksisperiodene (i samarbeider med leder). 

Hovedveileder skal ha egne kompetanseplaner. Hovedveileder følger opp 

praksisveilederne i det daglige. 

2. Praksisveiledere frikjøpes og det avsettes tid i arbeidsplan. Praksisveileder skal følge 

det kliniske arbeid i enheten og være oppdatert på praksisstedets problemstillinger. 

Praksisveiledere bør «søke» stilling for å sikre motivasjon og engasjement rundt 

veilederrollen. Praksisveileder skal ha egne kompetanseplaner. 

3. Utprøving av veiledningsmodeller (2-spann, studenttett post, mester/svenn) er ikke en 

del av prosjektet, men det er en forutsetning at praksisstedene benytter 

kunnskapsbaserte modeller. 

 

Samarbeid med Norsk Sykepleieforbund: 
Norsk Sykepleieforbund (NSF) har gitt innspill om at de kan bidra med inntil 250 000,- til 

prosjektet, da fortrinnsvis knyttet til med-finansiering av kombinerte stillinger/understøtte 

samarbeide med utdanningssektoren. NSF har støtteordninger knyttet til masteroppgaver og 

fagutvikling som deltakere i prosjektet kan søke. I tillegg vil NSF kunne bidra med 

kunnskapsgrunnlag. 

 

 


