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Retningslinjer for vurdering i praksisstudier 

Bachelor i sykepleie 
 

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) 

 

Retningslinjene gjelder følgende studieprogram: 

➢ BASY – Bachelor i sykepleie, heltid – Elverum 

➢ BASYK – Bachelor i sykepleie, heltid – Kongsvinger 

➢ BASYD – Bachelor i sykepleie, deltid – Elverum 

➢ BASYDT – Bachelor i sykepleie, deltid - Tynset 

 

Praksis i bachelorutdanningen i sykepleie gjennomføres i henhold til bestemmelsene i forskrift om 

nasjonal retningslinje for sykepleieutdanning av 1.juli 2019.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412 

Retningslinjen bygger på følgende bestemmelse i forskriften: 

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. 

Utdanningsinstitusjonen skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen jf. forskrift om felles 
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 3 andre ledd. Utdanningsinstitusjonen skal påse at 
praksistilbyder er involvert i utformingen av samarbeidsavtalene. 
 

Praksisvurdering 

Studenten har rett på veiledning og vurdering slik at han/hun kan holde seg orientert om hvordan 

han/hun fungerer i forhold til læringsutbyttet, og de arbeidskrav som er fastsatt for den aktuelle 

praksisperioden. I tillegg til veiledning og vurdering skal studenten også få en skriftlig vurdering 

midtveis i hver veiledet praksisperiode.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412
https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-412/%C2%A73
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Ved slutten av hver veiledet praksisperiode skal det gjennomføres en avsluttende vurdering av 

studentens oppnåelse av læringsutbytter og studentens skikkethet. Vurderingsresultatet skal gis 

skriftlig på et eget skjema, og studenten skal få en kopi.  

 

Ved oppstått tvil om studenten vil bestå praksis 

Hvis det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttene og bestå sin praksis skal studenten 

snarest, og senest 3 uker før praksisslutt, få skriftlig melding om fare for ikke bestått. Den skal 

presisere hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppnås for å bestå praksis.  Studenten 

skal tilbys en samtale med veileder i praksis og praksislærer. Studenten skal her få en gjennomgang 

av meldingen om fare for ikke bestått og veiledning på videre arbeid i praksisperioden.  

Hvis studenten i løpet av praksisperioden viser handling eller adferd som utvilsomt gir grunnlag for 

ikke å bestå praksis kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om melding om fare for ikke 

bestått ikke er gitt. En student som i slutten av praksisperioden åpenbart ikke har nådd 

læringsutbyttet for praksis kan få karakteren ikke bestått selv om studenten ikke har fått melding om 

hen står i fare for ikke å bestå praksis. I slike tilfeller skal praksislærer melde fra til 

studieprogramansvarlig som drøfter saken med emne ansvarlig før det tas en endelig beslutning.    

 

Handlinger som utgjør en mulig fare 

I tilfeller der studenten har vist handling eller adferd som utgjør en mulig fare for liv, fysisk eller 

psykisk helse for pasienter/brukere eller andre studenten er i kontakt med, kan studentens 

praksisperiode avsluttes straks uten krav om melding om fare for ikke bestått på forhånd. Studenten 

vil få vurderingen ikke bestått i slike tilfeller.  

Grunnlaget for slik vurdering kan være:  

• Viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan utsette pasienter, pårørende og kollegaer for 

fare. 

• Viser truende adferd i en læresituasjon.  

• Ikke overholder eget kompetanseområde.  

• Misbruker sitt ansvar i omgang med medikamenter.  

• Ikke overholder taushetsplikten 

Dersom en slik situasjon oppstår skal veileder i praksis snarest ta kontakt med praksislærer. I slike 

tilfeller skal praksislærer melde fra til studieprogramansvarlig som drøfter saken med emne 

ansvarlig før det tas en endelig beslutning.    

I den grad det er gjennomførbart tilbys studenten en samtale med veileder fra praksis og 

praksislærer. Praksisstedet skal så snart som mulig nedfelle en skriftlig vurdering av forholdet og 

sende høgskolen. Veileder i praksis og praksislærer skal også ta stilling til om det er grunnlag for å 

sende en melding om tvil om skikkethet.  

Ikke bestått praksis 

Ved ikke bestått praksis gis studenten anledning til å ta praksisperioden en gang til, dette i henhold til 

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet: 
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(2) Praksis i profesjonsstudiene defineres som en eksamen og vurderes til Bestått/Ikke bestått. For 
ikke bestått praksis gis det adgang til å ta praksisperioden én gang til. Maksimum antall forsøk er to, 
med mindre annet er bestemt i rammeplan. 
 

Studenten vil i slike tilfeller få lagt et nytt studieløp i samråd med studieadministrasjonen.  


