Ansvar i praksisstudiene Bachelor i sykepleie
Både student, praksisveileder og lærer har ansvar for å være punktlig og
overholde avtaler og forpliktelser knyttet til gjennomføring av praksisstudiene.

Studentens ansvar er å:
· Gjøre seg kjent med praksisstudiestedets målsetting og fysiske miljø
· Følge oppsatt turnus
· Følge praksisstudiestedets retningslinjer for arbeidsantrekk
· Gjøre seg kjent med praksisstudiestedets læresituasjoner
· Planlegge læresituasjoner i samarbeid med praksisveileder og lærer
· Klargjøre sitt behov for veiledning, ta initiativ til og motta veiledning
· Formidle sin faglige styrke og de områder som studenten trenger spesielt fokus på i
praksisstudiet
· Fremlegge tidligere praksisvurderinger til praksisveileder og lærer ved inngåelse av
praksisstudieavtale
· Tilegne seg den faglige kunnskap som er aktuell på praksisstudiestedet og nivå i
utdanningen
· Melde fravær til praksisstudiestedet
(se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier)
· Delta aktivt i veilednings- og vurderingssamtaler

Praksisveilederens ansvar er å:
· Gjøre seg kjent med sykepleierutdanningens studieplan og praksisstudiedokumenter
· Gjøre seg kjent med læringsmålene for praksisstudiet (jfr. Veileder for utfylling av
vurderingsskjema for praksisstudier) og studentens tidligere evalueringer i praksis
· Legge forholdene til rette for at studenten blir godt mottatt i personalgruppen
· Veilede studenten slik at hun/han finner aktuelle læresituasjoner
· Veilede studenten før, under og etter aktuelle læresituasjoner

· Veilede studenten i utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og holdninger
· Fungere som rollemodell for studenten
· Holde seg orientert om studentens faglige nivå og gi fortløpende veiledning ut fra dette
· Holde læreren orientert om studentens faglige utvikling og ta kontakt med læreren hvis
det oppstår problemer
· Ved tvil om studenten vil bestå praksisstudieperioden skal lærer umiddelbart kontaktes
· Gjøre løpende skikkethetsvurdering av studenten
· Skrive forslag til vurdering av studenten i vurderingsskjema som utgangspunkt til midt- og
sluttvurdering

Lærerens ansvar er å:
· Være bindeledd mellom utdanningen og praksisstudiestedet og gi aktuell
informasjon til studenten før praksisstudiene starter
· Gjøre seg kjent med praksisstudiestedets mål
· Gjøre seg kjent med læresituasjoner på praksisstudiestedet
· Delta aktivt i oppfølging og veiledning av studenten og gjøre seg kjent
med tidligere praksisvurderinger
· Gi veiledning til student og praksisveileder med utgangspunkt i studentens læringsbehov
· Gjøre løpende skikkethetsvurdering av studenten
· Delta aktivt og være ansvarlig for gjennomføringen av veilednings
og vurderingssamtaler
· Ha det formelle ansvar for skriftlig melding til studenten ved fare for ikke bestått
praksisstudieperiode iht forskrift
· Holde seg fortløpende orientert om studentens faglige utvikling i samarbeid med
praksisveilederen
· Ha hovedansvaret for å vurdere studentens faglige utvikling og tar den endelige
beslutningen om praksisstudiene er bestått eller ikke bestått. Praksisveiledersvurdering
skal vektlegges.

