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Sammendrag 
Hensikt og mål 

Rom for læring var ett av i alt 11 delprosjekter under paraplyprosjektet Stokkeprosjektet, et 

tre-årig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Vestfold, Avdeling for helsefag og Stokke 

kommune. Hensikten med dette delprosjektet var å bidra i utviklingen av Stokkeprosjektets 

visjon om et lærende samarbeid mellom avdeling for Helsefag ved Høgskolen i Vestfold og 

Stokke kommune. Målet for Rom for læring var at utdanning og kompetanseutvikling skulle 

bli en verdsatt og synlig del av Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering i Stokke. Dette 

skulle realiseres ved å iverksette læringsaktiviteter og å utvikle læringsarenaer for og sammen 

med studenter, ledere, lektorer og pleiepersonell. 

 

Deltakere og arena for prosjektet 

Sykepleierstudenter i kliniske studier i kommunehelsetjenesten, studenter fra tverrfaglig 

videreutdanning i aldring og eldreomsorg (ALE), fagledere og lektorer fra Avdeling for 

helsefag samt ledere og personell i Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering deltok i 

prosjektet. To lektorer fra Avdeling for helsefag var ansatt i kombinasjonsstillinger i 

Stokkeprosjektet. Hjemmesykepleien ble valgt som hovedbase for de utprøvende aktivitetene. 

 

Teoretisk grunnlag  

Rom for læring bygget på en sosiokulturell forståelse av læring, der både teoretisk og praktisk 

kunnskap ble sett på som likeverdige og gjensidig avhengige kunnskapsformer. Erfaringer 

som kilde for kunnskapsutvikling og læring stod sentralt, med en grunnleggende forståelse av 

at læring er situasjonsbestemt. Arbeidsoppgaver ble sett på som potensielle læresituasjoner. 

Handling, refleksjon og kritisk tenkning var kjernekomponenter for læring, og med språket 

som viktigste redskap. 

 

Metodisk tilnærming 

Rom for læring valgte aksjonsforskning og aksjonslæring som metodisk arbeidsform. 

Prosjektet valgte å organisere prosjektarbeidet ved å bruke eksisterende møtearenaer ved 

Avdeling for helsefag og i Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering som diskusjons- og 

beslutningsfora for prosjektet. En slik tett kobling mellom drift og prosjekt gjenfinnes også i 

prosjektleders ansettelsesform, som var en kombinasjonsstilling med driftsansvar for 

studentoppfølging i hjemmesykepleien, samt prosjektarbeid i Stokkeprosjektet.  



Arbeidsformen var handlingsorientert, der hensikten med utprøvende arbeid var å endre 

praksis der det var ønskelig og mulig. Implementering i drift av gode resultater var derfor en 

drivkraft i prosjektet, og hovedgrunnen for at eksisterende møter ble brukt som forum i 

prosjektet. 

 

Resultater 

Prosjektarbeidet ble strukturert innenfor fem læringsrom, der rom har en flerdimensjonal 

betydning. Aksjonslæring førte i seg selv til verdifulle resultater, og som ble et eget 

læringsrom. De øvrige læringsrommene hadde fokus på å bedre innhold og organisering av 

praksisstudiene i grunnutdanning i sykepleie, å skape fellesarenaer for refleksiv virksomhet 

blant studenter og pleiepersonalet, samt å utvikle metoder for at studenter skulle kunne delta i 

lærernes forsknings- og utviklingsarbeid. 

 

Rom for aksjonslæring: Det ble en komplisert strategi å arbeide aksjonslærende innenfor et 

paraplyprosjekt som rommet mange ulike delprosjekter med ulike hensikter, men der 

tjenesteutvikling var en fellesnevner. Rom for læring søkte å etablere seg som et 

overbyggende prosjekt for alle delprosjektene for å styrke og fremme læringseffekten blant 

deltakerne i utviklingen av tjenestene. Prosessen med å avklare en slik måte å forstå læring på, 

gikk parallelt mens flere delprosjekter etablerte seg. Rom for læring lyktes ikke å koble disse 

prosessene, og resultatet ble et lokalt forankret prosjekt i hjemmesykepleien. Her lyktes 

prosjektet å skape konstruktive læringsprosesser- og tiltak sammen med studentene, 

personalet i hjemmesykepleien og lærerkollegiet på Avdeling for helsefag.  

Rom for gode praksisstudier hadde hovedfokus på innhold og struktur på 

sykepleierstudentenes praksisstudier i hjemmebaserte tjenester. Læringsaktivitetene for 

studentene ble styrt mer enn tidligere. Opptil seks studenter hadde praksisstudiene sine 

samtidig i hjemmesykepleien. De var forventet å delta så nært opp til det å være sykepleier 

som mulig, da dette var siste praksisstudiet i utdanningen. Tenkningen var at de lærte 

gjennom å gjøre – men under forutsetning av mulighet for veiledning og refleksjon. Sentrale 

arbeidsoppgaver i hjemmesykepleien ble kartlagt, valgt ut og konkretisert som planlagte 

læresituasjoner. Studentens dokumentasjon og refleksjon over egen praksis dannet grunnlag 

for veiledning og vurdering. Ordningen ble prøvd ut i halvannet år, og ble implementert i 

ordinær drift ved avdeling for helsefag våren 2005.  

 



Rom for samrefleksjon var en veiledningsmodell for personalet i hjemmesykepleien (uansett 

formell yrkesutdanning) og studenter, der deltakerne varierte fra gang til gang etter hvem som 

var til sted den aktuelle dagen. Lærer / prosjektleder ledet samtalene. Samrefleksjon erstattet 

noe av den ordinære gruppeveiledningen sammen med studenter og lærer. Samrefleksjon ble 

arrangert annen hver uke, med en times varighet og med fokus på erfaringer fra utfordringer i 

den daglige pasientpleien. Deltakerne erfarte ordningen som en positiv mulighet for å dele 

erfaring fra egen praksis, og spesielt fordi både studenter og personell med ulik 

formalkompetanse deltok på like vilkår. De hadde en noe nølende, men positiv nysgjerrighet 

til samrefleksjon, samtidig som de stilte spørsmål om samrefleksjon var nyttig nok sett i 

sammenheng med travel hverdag eller gjøremål som ventet. Ordningen ble ikke implementert 

i den daglige driften etter prosjektavslutning. Interessen var til stede, men samtidig var det 

nødvendig å arbeide mer med å videreutvikle selve formen for å styrke nyttehensynet. En 

annen side ved dette var at det var behovet for en nærmere avklaring om høgskolelektorers 

funksjon og ansvar i forhold til veiledning for ansatte på studentenes praksis.  

 

Rom for veiledning av praksisveiledere ble etablert som en veiledningsordning spesielt for de 

sykepleierne som var oppnevnt som praksisveiledere for sykepleierstudentene. Lærer / 

prosjektleder ledet veiledningsmøtene som ble tilbudt to ganger for hver ti – ukers 

praksisperiode. Reduserte stillinger og turnusarbeid medførte at det ble vanskelig å samle alle 

veilederne samtidig, og ordningen viste seg derfor å være lite egnet i den utprøvde formen. 

Samtidig var det enighet blant praksisveilederne at de trengte veiledning om det å være 

veileder for studenter. 

 

Rom for ALE ble etablert som et læringsrom for åtte studenter i videreutdanning i aldring og 

eldreomsorg (ALE). Arbeidet i to andre delprosjekter om bemanningsplan og 

kompetansebehov i hjemmesykepleien etterspurte Rom for læring om mer kunnskap om 

karakteristika og kjennetegn på pasientsituasjonene blant eldre pasienter i hjemmesykepleien. 

Her ble det etablert en direkte forbindelse til andre delprosjekter i Stokkeprosjektet. 

Videreutdanningsstudentene gjennomførte siden avsluttende fordypningsarbeider ved å gjøre 

kvalitative intervjuundersøkelser blant hjemmesykepleiere. Hver student utarbeidet en 

individuell rapport. Resultatene presentert på seminarer og i undervisning, og et oppfølgende 

prosjekt ble igangsatt om kompetansebehov og grunnlag for kompetansefordeling. 

Erfaringene med at studenter deltok i lærers prosjektarbeid videreføres og videreutvikles 



metodisk for å styrke studenters medvirkning i undervisningspersonalets forsknings- og 

fagutviklingsprosjekter. 

 

Konklusjon og anbefaling 

Rom for læring var et viktig, men utfordrende prosjekt i Stokkeprosjektet. I alt elleve 

delprosjekter stod i til dels konkurrerende og mer eller mindre avhengige forhold til 

hverandre. Den tette koblingen mellom prosjekt og drift viste seg å bidra til at prosjektet ble 

lite synlig. Den lokale forankringen til hjemmesykepleien styrket prosjektets muligheter til å 

skape resultater. En ny læringsmodell ble utviklet for sykepleierstudentens praksisstudier i 

siste utdanningsår, og implementert i drift. Lærerens funksjon og rolle i forhold til 

kommunehelsetjenesten bør avklares ytterligere, der rollen som fagutvikler og forsker bør 

styrkes, der studenter og personell er en del av arbeidet. 

Det anbefales å etablere et formalisert og kvalitetssikret klinisk forskningssamarbeid mellom 

Avdeling for helsefag og den kommunale helse- og omsorgstjenesten



FORORD (felles forord for alle delrapportene fra Stokkeprosjektet) 

Prosjektet ”Rom for læring” var ett av flere delprosjekter i Stokkeprosjektet. Delprosjektet ble 

ledet av høgskolelektor Torbjørg Fermann. 

 

STOKKEPROSJEKTET 

Gjennom 9-kommunesamarbeidet i Vestfold vokste idéen om et samarbeid mellom 

Høgskolen i Vestfold og Stokke kommune frem. Stokkeprosjektet ble igangsatt august 2002 

og avsluttes august 2005. Samarbeidsavtale ble inngått 04.12.02. Samarbeidet ble forankret i 

Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering i kommunen og Avdeling for Helsefag ved 

høgskolen.  

 

Visjon: Gode helsetjenester i lærende samarbeid 

 

Overordnede mål er tjenesteutvikling innen helsesektoren i Stokke kommune og 

kompetanseutvikling i kommunen og ved Avdeling for Helsefag. Stokkeprosjektet iverksetter 

ulike delprosjekter for å bidra til dette. Det gripes tak i problemstillinger og idéer som utøvere 

og brukere selv vektlegger som viktig å forbedre, endre eller nyskape. Dette holdes opp mot 

overordnede planer og nyere dokumentert kunnskap. Der interessene møtes utformes 

prosjekter. Det søkes ekstern finansiering av prosjektene.  

 

Prosjektleder for Stokkeprosjektet er Marit Strandquist. Prosjektleder er ansatt i Stokke 

kommune og leder Stokkeprosjektet faglig og administrativt.  

 

Høgskolelektorer i Stokkeprosjektet er Torbjørg Fermann og Signe Vallumrød. Lektorene er 

ansatt ved høgskolen og har hovedansvar for studenter i kliniske studier i kommunen, deltar i 

delprosjekter og har særskilt ansvar for utvikling av læringsarena og kompetanse.  

 

Prosjektteamet består av delprosjektledere sammen med prosjektleder. Teamet ivaretar 

daglig drift og koordinering av prosjektene.  

 



 

Styringsgruppen har hovedansvar for at Stokkeprosjektet med delprosjekter når målene og 

for evaluering. Styringsgruppens medlemmer: 

 

Leder av Styringsgruppen: kommunelege Erik Tholin (01.08.02 – 01.12.02) 

 virksomhetsleder Kari Rasmussen (02.12.02 – 15.08.05) 

Medlem fra Stokke kommune: ordfører Per-Eivind Johansen (01.08.02 – 15.10.03) 

 ordfører Nils Ingar Aabol (16.10.03 – 15.08.05) 

Medlem fra Stokke kommune: hovedtillitsvalgt Erna Kvernberg (01.08.02 – 15.08.05) 

Medlem fra HVE, Avd. HE:  dekan Solveig Osland Sandvik  (01.08.02 – 31.07.03) 

 dekan Inger Johanne Kraver (01.08.03 – 15.08.05) 

Medlem fra HVE, Avd. HE:  kontorsjef Heidi Kristiansen (01.08.02 – 08.03.04) 

 kontorsjef Ståle Langvik Christiansen  (08.03.04 – 01.08.04) 

 kontorsjef Roy Hansen (01.10.04 – 15.08.05) 

Medlem fra HVE, Avd. HE:  høgskolelektor Margrethe Haga  (01.08.02 – 31.12.03) 

 studieleder Anne Lyberg  (01.01.04 – 15.08.05) 

Sekretær:  prosjektleder Marit Strandquist  (01.08.02 – 15.08.05) 

 

 

Andre delprosjekter i Stokkeprosjektet med ledere:  

Struktur og kvalitet i hjemmetjenesten Evy Solheim Fosaas 

Bemanningsplan. Fordeling av kompetanse i hjemmetjenesten  

(samarbeid med Norsk Sykepleierforbund Vestfold)  Lise Adal 

Struktur og kompetanse i sykehjem Toril Sund 

Hage for demente  Signe Vallumrød  

Tverrfaglig tjenestetilbud til alvorlig syke og døende  Lisbeth Olsen  

Kommunalt barnehabiliterings-team Elisabeth Aarvold 

Frivillig arbeid og kultur for pårørende  Wenche Havnås 

Tjenestebeskrivelser Kjersti Berntsen 

Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist 

Årshjul for kompetanseutvikling Marit Strandquist 
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1 Introduksjon  

 
Hensikten med prosjekt Rom for læring var å bidra i utviklingen av et lærende samarbeid 

mellom avdeling for helsefag ved Høgskolen i Vestfold og Stokke kommune. Den 

overordnede målsettingen for dette prosjektet var at utdanning og kompetanseutvikling skulle 

bli en verdsatt og synlig del av pleie, omsorg- og rehabiliteringstjenestene i Stokke kommune. 

Målsettingen skulle realiseres gjennom å skape gode praksisstudier for sykepleierstudenter, og 

å utvikle fungerende fellesarenaer for kunnskapsutvikling og læring både for studenter og 

personell. 

 

1.1  Prosjektets kontekst og avgrensning  

Rom for læring var ett av i alt 11 delprosjekter under paraplyprosjektet Stokkeprosjektet - et 

treårig samarbeidsprosjekt mellom høgskolen i Vestfold avdeling for helsefag og Stokke 

kommune. 

 

Stokke kommune er organisert i ulike virksomheter. I denne sammenheng var Virksomhet for 

pleie, omsorg og rehabilitering den primære arena for prosjektet. Virksomheten er årlig 

vertskap for mellom 60 – 70 elever, lærlinger og studenter. Årlig gjennomførte mellom 22 - 

26 sykepleierstudenter sine kliniske studier i Stokke kommune ved oppstarten av Rom for 

læring (Fermann 2003). 

 

Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Vestfold utdanner årlig ca. 130 sykepleiere. 

Utdanningen har en modulbasert organisering. Modulene for de kliniske studiene i den 

kommunale sykepleietjenesten medvirket i prosjektet (Modul 2; sykehjem, Modul 5; 

forebyggende helsearbeid og Modul 6; hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid). I tillegg 

deltok studenter fra avdeling for helsefags tverrfaglige videreutdanning i aldring og 

eldreomsorg (ALE) i prosjektet.  

 

Målet for Rom for læring skulle realiseres ved at 

• medarbeidere, studenter og elever opplever motivasjon for læring gjennom deltakelse i 

prosjektet 

• sykepleierstudentene erfarer praksisstudiene i Stokke kommune som faglig attraktive 
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• studenter deltar i utviklingsarbeid og er en ressurs for andre delprosjekter 

• utvikle fungerende læringstiltak for personalet og studenter  

• utdanning og fagutvikling er en synlig og prioritert del av virksomhetens strategi- og 

plandokumenter   

 

Prosjektet startet i januar 2003 og ble avsluttet juni 2005.  

 

1.2 Bakgrunn 

Behovet for en tettere kobling mellom helsefagutdanningen og den kommunale helsetjenesten 

var reell ut fra flere perspektiver. Avdeling for helsefag har gjennom flere utviklingsprosjekter 

dokumentert behovet for å videreutvikle praksisstudiene i sykepleierutdanningen. Lyberg & 

Strandquist (1998) beskriver blant annet behovet for en nærmere konkretisering av 

læringsmålene for de kliniske studiene i sykepleierutdanningen. Pedagogiske verktøy er 

utviklet og prøvd ut, og trenger å videreutvikles (Fermann 2000, Horntvedt & Kyrkjebø 

2000). Behovet for mer forpliktende samarbeidsordninger og avtaler er også kartlagt 

(Marthinsen 2000).  

 

Disse lokale prosjektene anbefaler ytterligere avklaringer om tilknytningsformer mellom 

praksis og utdanningen. Sett i nasjonal sammenheng er Undervisningssykehjemsprosjektet et 

eksempel på en vellykket og anerkjent tilknytningsform mellom utdanning og kommunal 

sykepleietjeneste. Undervisningssykehjemsprosjektet utviklet sykehjem som ressurssentra for 

undervisning, fagutvikling og forskning (Kirkevold & Kårikstad 1999).  

 

I et helsetjenesteperspektiv er primærhelsetjenesten preget av ekspansjon, mangfold i 

målgrupper med til dels komplekse og kompetansekrevende problemstillinger, stram økonomi 

og rekrutteringsproblematikk spesielt av fagutdannet og spesialutdannet personell (Hofseth & 

Norvoll 2003). Èn sentral utfordring er å rekruttere og beholde kvalifisert pleiepersonell. Det 

er grunn til å anta at når sykepleierstudenter erfarer praksissteder som faglig attraktive, øker 

sannsynligheten for at studenter søker stillinger der etter endt utdanning. Forarbeidene til 

Stokkeprosjektet fokuserte spesielt på behovet for å se utdanning og rekruttering til 

kommunens sykepleietjeneste i sammenheng med kvaliteten på tjenesten. 
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Sykepleierutdanningen og klinisk praksis står i et symbiotisk forhold til hverandre. 

Utdanningens samfunnsmandat til å medvirke til god kvalitet i sykepleie retter seg både mot 

utdanningen og tjenesten. Rammeplanen for sykepleierutdanningen (2000) vektlegger 

betydningen av at utdanningen har nær tilknytning til praksis, der høgskolens ansvar for å 

tilrettelegge praksisstudiene krever ”jevnlig veiledning og tilstedeværelse i praksis”(s.49). 

Men på hvilke vilkår angir ikke Rammeplanen nærmere. Fagutvikling og forskning som et 

felles og forpliktende anliggende er ett sentralt utviklingsområde. Dagens fagutviklings- og 

forskningssamarbeid mellom utdanning og praksis fremstår ikke som en formalisert ordning 

forankret i nasjonale føringer, verken i sykepleierutdanningenes rammeplan eller i 

sentralregulering av kommunenes virksomhet. Undervisnings- og forskningspersonell som 

sammen med helsepersonell og studenter driver fagutvikling og forskning i praksis i en 

formelt gjensidig forpliktende tilknytning, er en aktuell fremtidsrettet strategi (Christiansen, 

Heggen & Karseth (2004). 

 

At Stokke kommune og Avdeling for helsefag spiller på lag og etablerer en tettere kobling 

kan vise seg å være en nyttig strategi for å utvikle helsetjenester gjennom lærende samarbeid. 

Med disse perspektivene er prosjekt Rom for læring utformet som et delprosjekt i 

Stokkeprosjektet. 

 

  

1.3 Rapportens videre oppbygging 

Læring var et overordnet begrep i prosjektet. En nærmere presisering av prosjektets 

læringssyn følger derfor i neste kapittel, som en inngangsport for det påfølgende kapitlet som 

beskriver den metodiske tilnærmingen og arbeidsprosessen i prosjektet.  

Deretter presenteres resultatene fra prosjektet. Resultatene er av substansiell, metodisk og 

prosessuell karakter. Resultatene diskuteres i lys av grunnlaget for et lærende samarbeid, og 

som konkluderer i lys av prosjektets opprinnelige mål. Problemstillinger som har aktualisert 

seg i prosjektet avrunder rapporten.  
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2 Erfaringslæring 

Forståelsen av kunnskap som en fast størrelse er utfordret av nyere syn på kunnskap. 

Kunnskaper finnes og kommer til uttrykk i mange former. En vanlig, men nokså ureflektert 

oppdeling av kunnskapsbegrepet er teoretisk og praktisk kunnskap. Andre måter å skille 

kunnskapsformene på, er eksempelvis spesialkunnskap og hverdagskunnskap, 

påstandskunnskap fortrolighetskunnskap eller eksplisitt og implisitt kunnskap. I denne 

sammenhengen er ikke hensikten å gjøre en analyse av det komplekse og mangetydige 

kunnskapsbegrepet. Det er mer en introduksjon til at kunnskapen trer frem i et spekter fra mer 

eller mindre uttalte former, til det mer tause og uutalte. Kunnskapene kommer til uttrykk både 

i abstrakt, fysisk eller virtuell forståelse. Personlig kunnskap og erfaringsbasert kunnskap er 

ytterligere eksempler på kunnskap som et kompleks begrep, som uttykkes forskjellig ut fra 

kunnskapsteoretisk forankring.  

 

Yrkeskunnskap i sykepleie har tradisjonelt hatt en sterk forankring i erfaringskunnskap. I 

nasjonal sammenheng løfter blant annet Hamran (1987, 1991) frem erfaring som ofte taus og 

implisitt kunnskap i det praktiske arbeidet, og som også blir en del av selve 

organisasjonsformen for sykepleierarbeidet. Vitenskap, forskning og teoriutvikling i 

sykepleiefaget, og ikke minst kravet til en forsknings- og evidensbasert sykepleie har 

imidlertid posisjonert formalkunnskapens nødvendige og naturlige plass i sykepleien som fag 

og yrke (Kirkevold 1996, Nortvedt & Hansen 2003). 

 

 I dette spennet mellom ulike kunnskapsformer er utfordringen å anerkjenne kunnskapene 

som ulike, men likeverdige. De er komplementære og har forbindelser til hverandre når de 

skapes, deles, sammenliknes, vurderes, ordnes, formidles, utvikles og anvendes. Det ser ut til 

at trenden går mot en mer holistisk forståelse av kunnskap, sett i et generelt 

kunnskapsperspektiv (Sellander & Skjelbred 2004). Yrkesspesifikt har blant annet 

Karoliussen (2004) trukket opp det holistiske perspektivet i sykepleiefaget ut fra en 

humanøkologisk tenkning. 

 

For at kunnskapen skal virkeliggjøres, er læring sentral. Læring er ikke noe som foregår i et 

vakuum. Nyere teori om læring har i likhet med teori om kunnskapens mange former resultert 

i et mangfold av teoretiske modeller, begreper og retninger.  
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I denne sammenhengen er ikke hensikten å basere prosjektet til èn spesifik læringsteori. Det 

gis heller ikke en samlet oversikt over det teoretiske mangfoldet som finnes. Prosjektet tar i 

bruk deler av teorier, modeller og begreper som tjener dette prosjektet på en meningsfull 

måte. Det er en praktisk eklektisk tilnærming, men holder seg hovedsakelig innenfor en 

sosiokulturell forståelse. 

 

 

2.1 Erfaring som kilde til kunnskap 

Å utføre arbeidsoppgaver er potensielle læresituasjoner. Erfaringene vi får gjennom å gjøre, 

har implisitt kunnskap i seg. Det betyr å være i en konkret situasjon, og inkluderer mer enn 

selve utførelsen av konkrete gjøremål. Handlingen skjer ikke i et vakuum. Den finner sted i en 

spesiell kontekst og i relasjon mellom mennesker. I en yrkesfaglig sammenheng skal arbeidet 

utføres på bestemte måter ut fra faglig-etiske standarder og begrunnede oppfatninger om hva 

som er rett og mulig å gjøre.  

 

Sentralt i denne sammenhengen er å lære å utøve god sykepleie. Et illustrerende bilde på 

sammenhengen mellom arbeidsoppgaver og læresituasjoner kan være et oppdrag på 

arbeidslisten i hjemmesykepleien. En vanlig formulering er ” å hjelpe NN med morgenstell, gi 

medisiner fra dosett hjemme og å lage frokost”. Det er en informativ og oppgaveteknisk 

orientert formulering om konkrete gjøremål som pasienten trenger hjelp til. Men i den 

praktiske gjennomføringen av oppdraget står hjelperen i en konkret situasjon som rommer et 

møte med et hjelpeavhengig menneske. Å utføre de definerte gjøremålene skal gjøres i en 

omsorgsrelasjon. Det fordrer at yrkesutøveren kan forstå hva situasjonen egentlig krever, og 

handle gjennom å anvende et sett av kunnskaper for å virkeliggjøre sykepleieverdiene. 

 

Denne ”kunnen” kan ikke artikuleres på samme måte som hvordan vi skal gjennomføre 

konkrete gjøremål. Situasjonen krever en oppmerksomhet både på oppgave og kontekst. 

Kunnskapen ligger implisitt i handlingen, som Molander (1993) uttrykker det. For å få tak i 

denne kunnskapen, må vi se situasjonen distansert. Molander (ibid) bruker metaforen ”å ta et 

steg tilbake” for å veksle mellom nærhet og distanse til situasjonen. 

 

Å oppdage kunnskapene som ligger implisitt i erfaringen, forutsetter oppmerksomhet og 

refleksjon. Søren Kierkegaard (1847) har omtalt refleksjon som ”en langsom overveielse og 
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undringens ettertenksomhet”. I det ligger en forutsetning om at tid er en nødvendig ressurs for 

å lære gjennom refleksjon. Erfaring får vi gjennom det levde livet, uavlatelig enten vi vil eller 

ikke. En myriade av inntrykk fester seg i oss, både kroppslig og mentalt. I grader av bevissthet 

manifesteres erfaringene i oppmerksomheten. Utsagn som ” Jeg har erfaring for at”, ”min 

erfaring tilsier”, ”det var en dyrekjøpt erfaring”, ”jeg ville ikke vært den erfaringen foruten” 

er uttrykk vi ofte bruker i dagligspråket. Vi kan noe, har opplevd noe, unngår noe. Vi vil noe, 

er opptatt av noe, har bestemt oss for noe, og vi knytter betydningen til egne (eller andres) 

erfaringer.  

 

Men hva er det ved disse erfaringene som setter spor? I erfaringene ligger mer enn det som 

direkte viser seg. Det har mer en karakter av å være uklare fornemmelser eller antydninger, 

som i følge Ekebergh (2001 s.35) kan forstås som det Husserl benevner appresentasjoner. Det 

er mer en før-refleksiv prosess. Den kunnskapen som ligger bak tidligere erfaringer og den 

potensielle kunnskapen som ligger foran via nye erfaringer venter på å bli koblet. Denne 

koblingen kan forstås som å ta et steg tilbake; læring skjer i en bevisst refleksiv prosess der 

kunnskapskildene er i bevegelse og kontakt med hverandre. 

 

Gamle og nye erfaringer må også spille sammen med andre kunnskaper. Begreper og teorier 

spiller en vesenlig rolle for refleksjonsprosessen. Å ta et steg tilbake kan åpne opp for at noen 

elementer (appresentasjoner) fra en situasjon kan hentes frem og artikuleres og kobles til 

andre kunnskapsformer. Tiller (1999) poengterer at kunnskap springer ut av erfaring, men at 

kunnskapen ”må ordnes, kobles og knyttes til teori” (s.34). Det er en systematisering av 

erfaringene som skal til, og i tillegg orientere seg utover det erfaringene har brakt inn av ny 

innsikt. Betydningen av de ulike kunnskapenes plass i kunnskapsdannelse er vesentlig å 

fremheve i denne sammenhengen. I dette ligger det komplementære forholdet mellom 

kunnskapene, med teoretisk og formalkunnskap som en integrert del av en refleksiv 

virksomhet for å lære. Kunnskaper dannes ikke alene ut fra erfaring, men har sitt utspring i 

det praktiske livet. Men for å skape kunnskap, må alle kunnskapsformene brukes. 

 

Å få ny innsikt gjennom refleksiv virksomhet er ikke automatisk koblet til at det vi tenker 

fører til at vi handler annerledes. Mennesker gjør ikke endringer i sin egen praksis uten å 

velge bevisst. Ny innsikt for fremtidige erfaringer er også en aktiv stillingstaken – der ikke 

refleksjonen i seg selv blir nok. Intensjonen for refleksiv virksomhet er å kunne åpne for å ta 

fremtidige valg som kommer til uttrykk i vår forståelse og våre handlinger.  
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2.2 Situasjonsbestemt læring 

Læring er grunnleggende situasjonsbestemt. Den er situert, i følge Lave & Wenger (1991) og 

er sosial enten det dreier seg om en kulturell eller relasjonell sammenheng. Det individuelle 

og kognitive aspektet er ikke ute av synet, men er innlemmet i et kompleks samspill med 

omgivelsene.  

 

Med situert læring menes at det vi lærer, er en integrert del av det vi gjør og de aktivitetene vi 

deltar i. Læringen er kontekstbundet i den forstand at de fysiske og sosiale forholdene i en 

situasjon er integrert i læringen som skjer i hver og en av oss gjennom å være en del av 

situasjonen. Dysthe (2001) gir en oversikt over sentrale teorier om sosiokulturelle 

læringsteorier og viser til at  

 

medan kognitivismen tar individet som den grunnleggande analyseeinskapen og konteksten er 
eit felt omkring individet, fokuserer det situerte perspektivet på meir omfattande deler av det 
interaktive systemet som den lærande er ein integrert del av (s. 44). 

 
 

Tilnærmingsmåten i dette prosjektet bygger på en forståelse for læring som en interaktiv 

kunnskapsdannende prosess i og mellom individer og kontekst. Kunnskap dannes ikke bare i 

mennesker, men også mellom mennesker, der kommunikasjon og samspill er avgjørende for 

læring. 

 

Vi formidler (medierer) kunnskaper gjennom ulike redskaper (artefakter), forstått som de 

intellektuelle eller praktiske menneskeskapte ressursene vi har tilgang til for å kommunisere 

gjennom (Säljö 2001). Språket er ett slikt redskap som vi gjennom følelser, sanser og 

symboler tar i bruk for å frembringe meningsbærende budskap. Ord, begreper og teorier er 

intellektuelle redskaper som vi bruker for å formidle og ordne kunnskapene. Når vi samtaler 

med andre i et fellesskap, eller leser og skriver tekster individuelt, skjer det en formidling. Det 

er en kommunikasjon som skjer enten verbalt mellom menneskene, eller mellom tekst og 

leser (Sellander & Skjelbred 2004).  
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2.3 Posisjon for læring 

Å lære via erfaring fordrer å ha tilgang til læresituasjoner. Pleiepersonalet arbeider til daglig 

med pasientene og står uavlatelig i potensielle læresituasjoner i kraft av sin egen praksis. De 

har en sentral posisjon for læring i sitt daglige virke. Sykepleierstudentene kommer imidlertid 

til nye praksissteder uten å kjenne menneskene, systemene, historien, kulturen eller 

arbeidsoppgavene. I løpet av noen korte uker skal de lære å praktisere sykepleie i en ny 

kontekst sammen med andre som kjenner praksisen fra innsiden. Studentene får i denne 

prosessen en perifer, men legitim deltakende posisjon slik Lave & Wenger (1991) uttrykker 

det. Studentene har ikke direkte tilhørighet i organisasjonen eller avdelingen, men har likevel 

en akseptert plass her så lenge praksisperioden varer. Gjennom å praktisere sammen med 

erfarne praktikere – de som kjenner pasientene, hverandre, rutinene, metodene, kulturen, 

beslutningsveiene og organisasjonen, har studentene mulighet for å lære gjennom å delta i det 

daglige arbeidet.  

 

Heggen (1995) karakteriserer rollen til studenter som kommer i praksis som ubudne gjester 

med stående invitasjon. Å utdanne sykepleiere betyr ut fra en slik forståelse at praksis tar 

åpent imot de studentene som kommer og går, ut fra avtaler med utdanningen. Dette 

illustrerer en løs organiseringsform. Den har ikke en tydelig gjensidig forpliktende tilknytning 

mellom utdanning og praksis, og betydningen av læring som situert har en uklar posisjon.  

 

Endringene av sykepleierutdanningen kan ha influert på denne utviklingen. Særlig 

overgangen fra elev- til studentstatus ser ut til å ha fått en utilsiktet slagside i løpet av 90-

årene. I iveren etter å unngå at studentene blir utnyttet som arbeidskraft kan praksis selv ha 

bidratt til å skjerme studentene unødig og dermed hindret dem fra tilstrekkelig tilgang på 

læresituasjoner. Lyberg (2004) viser blant annet til at veiledernes vektlegging av å trygge 

studenten blir så viktig at det kan hindre dem i å få tilgang på læresituasjoner. Sett i lys av at 

arbeid er potensielle læresituasjoner, er en dobbelthet i premissene for læring ved at 

studentene skal studere og ikke arbeide, samtidig som de må skaffe seg erfaring ved utøve 

faget for å lære det. Hvordan de skal skaffe seg og lære gjennom erfaring, er et springende 

punkt (Solvoll & Heggen 2003). 
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2.4 Organisere for læring 

Hvilke forutsetninger studentene selv har til å definere læresituasjoner er en annen side ved å 

lære gjennom erfaring. Studentene kommer inn i et ukjent arbeidsfelt noen få uker for hver 

praksisperiode. Å bli ledet inn i arbeidet for å finne ut av hva sykepleie handler om, blir 

avgjørende for læringsprosessen de få ukene de er i praksis. Utfordringen ligger i å få tilgang 

på læresituasjonene i praksis. Praksisstedets forståelse for og tilrettelegging av arbeid som 

læringssituasjoner, er to stikkord. Det er naturlig nok pasientomsorgen som har primærfokus 

for pleiepersonalet. At oppgavene er læresituasjoner for studentene kan være problematisk å 

koble i en travel hverdag.  

 

Mulighetene for å få tilgang til læresituasjoner handler om organisering for læring. Å styre 

læringsaktivitetene er èn strategi. Vektleggingen på at studenten har ansvar for egen læring 

har bidratt til at det i stor grad har vært opp til studentene selv å søke og å delta i arbeidet, og 

å selv finne læringsverdiene i handlingen. Tollefsen & Mekki (1999) tok et kritisk grep med 

denne utviklingen og prøvde ut styrte læreplaner for praksisstudiene i et sykehus. 

Forhåndsbestemte arbeidsoppgaver for studentene ble definert ut fra hva som er særegne og 

vanlige arbeidsoppgaver i de ulike praksiser. Læresituasjonene ble gjort obligatorisk og 

fungerte som et evalueringsgrunnlag for å bestå praksis.  

 

For yrkesutøverne kan det i seg selv være en bevisstgjøring av hva egen praksis generelt 

består av. Å konkretisere og beskrive innholdet i sitt eget arbeid er i seg selv en læresituasjon 

for personalet, samtidig som arbeidsoppgaver gjøres tilgjengelig som læresituasjoner for 

studenter. I den konkrete utførelsen av læresituasjonene vil situasjonene fremtre forskjellig, 

læring blir situert. Her spiller både den generelle kunnskapen om praksisstedets særegenheter 

og den situasjonsbestemte kunnskapen sammen som læringskomponenter både for personale 

og for studenter.  

 

Denne fremstillingen leder mot å se på læring for hele pleiefellesskapet, ikke bare for 

studenter og deres muligheter for læring i praksis. Deres læring er avhengig av kollegiet og 

pleiefellesskapets læringslyst og læringsmiljø. Mulighetene for læring mellom deltakerne i 

pleiefellesskapet er uavhengig av posisjon. De er legitime deltakere enten de er student, vikar 

eller fast ansatt, eller om de er leder, hjelpepleier, sykepleier eller om de er nyutdannet, 

nyansatt eller erfaren og kjent. Poenget til Lave & Wenger om posisjon for læring (1991) 
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bunner i at både ansatte og studenter har en legitim posisjon i arbeidsfellesskapet. Forskjellen 

ligger mest i om deltakerne har en perifer eller nær posisjon. 

 

En annen side ved organisering for læring er at det er knyttet an noen betingelser for at læring 

kan skje. Lay (1997) beskriver både individuelle og organisatoriske realiseringsbetingelser. 

De individuelle betingelsene knytter seg til egenskaper hos enkeltmenneskene. Læring hos 

individet handler blant annet om motivasjon, interesse og mestringsevne. De organisatoriske 

realiseringsbetingelsene er knyttet til strukturelle og kulturelle forhold i organisasjonen.  

 

Realiseringsbetingelsene på individ og organisasjonsplan står i et symbiotisk forhold til 

hverandre. Det hjelper lite med god struktur og tekniske modeller som planer, rutiner, regler 

eller et romslig budsjett, dersom organisasjonskulturen eller individuelle interesser hemmer 

virkeliggjøring av planene. Sett i et motsatt perspektiv er det lite trolig å kunne skape en god 

læringskultur uten ressurser, planer og systemer eller individuelle engasjement og interesser. 

 

2.5 Oppsummering 

Arbeidsoppgaver og gjøremål er potensielle kilder for læring. Læringsprosessene er 

situasjonsbestemte og foregår i bestemte kulturelle og relasjonelle kontekster der individet er i 

interaktiv bevegelse med omgivelsene. Erfaring og teori er kilder til kunnskap, og læring skjer 

i refleksivt samspill mellom kunnskapsformene menneskelige prosesser. Læring skjer både i 

og mellom mennesker gjennom bruk av redskaper, med språket som det primære redskapet. 

Selv om de primære hensiktene for læring er noe forskjellige for ansatte og studenter, er 

prinsippene for læring de samme. Det er en symbiotisk kobling mellom individuelle og 

organisatoriske betingelser for å realisere læring.  
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3 Metodisk tilnærming 

3.1 Aksjonslæring og aksjonsforskning 

Aksjonslæring er en aktiv form for å lære gjennom erfaring, der arbeidsformen vektlegger 

systematikk og styring (Tiller 1999). Det daglige arbeidet er potensielle læresituasjoner, der 

refleksjon over praksis er en vesentlig strategi for å få tak i kunnskapen som ligger implisitt i 

arbeidet. Å drive aksjonslæring innebærer derfor en større grad av grundighet og systematikk 

for de som utøver det daglige arbeidet enn det som vanligvis er mulig innenfor en travel 

arbeidsdag. Møter mellom mennesker i arbeidslivet må i følge Tiller styres og arrangeres slik 

at læring kan skje. Aksjonslæring kan defineres som ”en kontinuerlig lærings- og 

refleksjonsprosess støttet av kollegiet der intensjonen er å få gjort noe” (ibid. 47). Målet er 

forandring og forbedringer i egen praksis. Det er en utprøvende og handlingsrettet 

arbeidsform som krever medvirkning og medbestemmelse blant deltakerne for å forankre en 

slik arbeidsmåte både individuelt og organisatorisk. 

 

Aksjonsforskning har nære forbindelser og overlappinger til aksjonslæring, men er 

konsentrert om forskerens oppgaver og rolle når de forsker sammen med yrkesutøverne. I en 

sykepleiepraksis er det ikke klinikeres primære mandat å forske. Men å være utforskende til 

sin egen praksis har betydning for pasientrelatert praksis. Forskernes praksis består derimot av 

å skape, systematisere og formidle resultatene. Aksjonsforskning handler om å drive prosesser 

sammen med klinikerne og forskere for sammen å skape endringer og forbedringer i den 

kliniske praksisen. Forskeren er inne på klinikerens banehalvdel, men med mandat å være 

pådriver, mentor og lede frem endringer sammen med klinikerne, og å ordne og formidle 

resultatene av endringsarbeidet (ibid).  

 

Hensikten med å velge en aksjonslærende arbeidsform i Rom for læring var en tro på at når 

deltakerne var sammen om å skape prosesser for læringstiltak, ville det styrke læringen og 

innsatsen kunne ha en større kraft til forankring i egen praksis utover prosjekttiden. 

 

Aksjonslæringens kjennetegnes som handlingsorientert virksomhet, gjennomført som sykliske 

prosesser som bygger på hverandre (Carr & Kemmis1986, Kember 2000). Det er en veksling 

der aktørenes erfaringer fra utprøvende tiltak gjør det nødvendig å stoppe opp og komme 
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sammen for å reflektere, vurdere og justere utprøvningene. Slik kan deltakerne underveis i 

prosjektet forbedre potensielle gode tiltak eller forkaste dårlige løsninger.  

 

Aksjonsforskning omtales i litteraturen som enten teknisk, praktisk eller frigjørende retninger 

(Carr & Kemmis 1986). Kort skissert har teknisk aksjonsforskning forhåndsdefinert hva som 

skal undersøkes, og som så prøves ut i praksis. Denne tilnærmingen har nært slektskap til 

naturvitenskapelig kunnskapsforståelse og metodologi. En annen og mer samarbeidende og 

praktisk tilnærming er praktisk aksjonsforskning. Her går forsker og praktikere inn i et 

samarbeid for å prøve ut eller endre noe. Det har en forankring innenfor en hermeneutisk 

forskningstradisjon, og er en praktisk orientert tilnærming og arbeidsform for å ” få gjort 

noe”, og er tuftet på enighet og konsensus mellom deltakerne. En tredje variant av 

aksjonsforskning er forankret i kritisk teori. Den bygger på maktbalanse og å skape 

frigjørende prosesser gjennom reell medvirkning, der deltakerne selv har styringen for 

aktivitetene ut fra det de selv mener er viktig å forandre. I dette ligger en utfordring i å kunne 

bruke tid, ha tålmodighet og en evne til aksept for at prosjektet initierer aktiviteter som i 

utgangspunktet ikke var definert. Prosjektleder må i en slik setting innta en mer konsultativ 

rolle i følge Bjørnsrud (2005). Han stiller seg spørrende til om den denne konsultative rollen 

blir så sterk at den fortrenger den uavhengige forskerrollen som kreves for at forskning skjer 

parallelt med aksjonslæring. Han hevder at den frigjørende aksjonsforskningen har 

tyngdepunktet mer mot aksjonslæring enn aksjonsforskning. 

 

Imidlertid har det vist seg at et aksjonsforskningsopplegg har kjennetegn fra alle de tre 

retningene som trer frem i forskjellige faser etter hvert som prosjektet utvikler seg (Hart & 

Bond1996). Det er en del av aksjonsforskningens natur. Det influerer på deltakernes rolle i 

prosjektutviklingen.  Mer presisert; i den innledende fasen har forskeren et mer styrende grep 

om hva som skal skje. Forskeren ligger ofte et hestehode foran hva gjelder den teoretisk – 

praktiske forankringen for det som søkes endret, og hvordan gjennomføre det som et 

aksjonsforskningsopplegg. Det er forskerens fortrinn, og har verdi som den innledende og ofte 

styrende faktoren. De øvrige deltakernes interesse og engasjement er til stede og ønsker 

endring, men har en noe avventende karakter. Under prosessen utvikler opplegget seg ofte til 

et samarbeidsprosjekt med mer sammenfallende verdier og strategier. Forskerens og 

deltakernes tanker og resonnement deles gjennom dialog og samtale underveis, og prosjektets 

aktiviteter får mening i den praktiske hverdagen. Dersom deltakerne viderefører en 

aksjonslærende arbeidsform etter prosjektet, vil den aksjonslærende arbeidsmåten festne seg 



 13 

som en del av praksis i tråd med en mer frigjørende forståelse, der deltakerne har reell makt 

og innflytelse over egen praksis. 

 

 

3.2 Organisering av prosjektet 

3.2.1 Hovedfasene i prosjektet 

Rom for læring ble organisert i tre hovedfaser; en forankringsfase, en aksjonsfase og en 

implementerings- og skrivefase. Denne hovedstrukturen ble bygget opp rundt en tidsakse over 

2 ½ år. I aksjonsfasen ble det lagt inn en sirkulær struktur for å kunne handle, stoppe opp for å 

reflektere og justere og gjøre nye utprøvinger. Forankringen både blant deltakerne i Rom for 

læring og i Stokkeprosjektets ledelse, prosjektteam og styringsgruppe hadde likevel betydning 

gjennom hele prosjektperioden. Implementering av vellykkede tiltak skjedde også i 

aksjonsfasen, men hadde størst intensitet i siste del av prosjektperioden. 

 

Forankringsfasen ble innledet med å kartlegge og tilrettelegge noen organisatoriske, 

strukturelle forhold for prosjektet. Det ble utarbeidet en egen prosjektplan for denne 

forankringsfasen, og arbeidet resulterte i en intern rapport (Fermann 2003). Denne ble vedtatt 

i styringsgruppen for Stokkeprosjektet våren 2003 og lagt til grunn for en ny prosjektplan for 

aksjonsfasen i Rom for læring. 

 

Aksjonsfasen startet høsten 2003 og organiserte arbeidet ved å etablere ulike læringstiltak 

sammen med deltakerne i prosjektet. Tiltakene ble kalt ”Læringsrom”. Uttrykket ble valgt 

bevisst for å knytte sammen prosjekttittelen til aktivitetene i prosjektet. Den mest nærliggende 

betydningen av begrepet rom er fysiske rom i et hus. Men rom i denne sammenhengen har 

betydning utover det fysiske. Det japanske uttykket ”ba” er mer dekkende her. Rom kan ha 

både en fysisk, estetisk, strukturell, kulturell og virtuell dimensjon i seg. Å skape rom for 

læring beveger seg altså utover den fysiske dimensjonen. Prosjektet har dog ikke tatt sikte på 

å kunne favne hele denne forståelsen, men sentrerer aktivitetene om metodiske forhold. Med 

prosjektets læringssyn som forståelsesramme, er likevel alle de rommelige dimensjonene 

implisitt medvirkende.  

 

Gjennomføringen av aksjonsfasen holdt fast ved hovedstrukturen i prosjektplanen. 

Implementeringsfasen var en glidende overgang etter hvert som utprøvningene fra de 
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forskjellige rommene i aksjonsfasen vant frem gode konsepter som var ønsket inn som en del 

av driften. Implementeringsfasen var særlig aktivt våren 2005. Skrivefasen ble organisert som 

en del av implementeringsfasen og avsluttet prosjektet. 

 

Høst 2002 Vår 2003 Høst 2003 Vår 2004 Høst 2004 Vår 2005 

 

                                      Rom for Aksjonslæring 

 

                                  Rom for Gode praksisstudier   

 

          Rom for Samrefleksjon  

 

                   Rom for Veiledning for praksisveiledere  

 

  Rom for ALE*  

 

 planlegging  utprøving  Implementering  
 
* ALE er en forkortelse for videreutdanning i aldring og eldreomsorg 
 

Fig.1: Organisering Rom for læring 

 

Modellen ovenfor har en lineær form og fungerer her mer som en forenklet visuell skisse som 

viser hovedstrukturen til læringsrommene over prosjektets tidsakse. Den mer sirkulære delen 

av arbeidet mellom og innenfor hvert av læringsrommene i prosjektet er ivaretatt i prosjektet, 

men utelatt i denne modellen til fordel for en oversiktig presentasjon av prosjektet. Modellen 

inkluderer også høsten 2002, selv om den formelle prosjektperioden for Rom for læring hadde 

oppstart først i januar 2003. Denne perioden er tatt med i modellen for å visualisere at 

lektorene i Stokkeprosjektet deltok i Stokkeprosjektets etableringsfase denne høsten, og at 

praksisstudiene for sykepleierstudentene ble gjennomført samtidig som det foregikk 

sonderinger om innhold for et fremtidig utviklingsprosjekt for praksisstudiene. 
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3.2.2 Praktisk gjennomføring 

Prosjektet ble organisert i tråd med prinsipper og metoder fra prosjektteori (Andersen, Grude 

& Haug 2002). Arbeidsverktøy som milepælsplanlegging, prinsippansvarskart og 

aktivitetsplanlegging ble tatt i bruk. Det ivaretok prosjektarbeidets kompleksitet om forhold 

som berørte organisasjonene, involverte personer og systemer.  

 

Prosjektet ble opprinnelig organisert ved å etablere fire læringsrom. Etter hvert viste det seg at 

prosjektets metodiske tilnærming i seg selv frembrakte spennende resultater, og Rom for 

aksjonslæring ble derfor naturlig å fremstå som et eget læringsrom. 

 

Prosjektets arbeidsform rettet seg mot å bruke allerede eksisterende møteplasser som fora for 

diskusjoner, vurderinger og beslutninger fremfor å etablere en prosjektgruppe. Begrunnelsen 

var å unngå at prosjektaktivitetene ble separert fra vanlig drift, og derved kunne stå i fare for å 

leve sitt eget liv innad i en prosjektgruppe uten tilstrekkelig medvirkning og delaktighet fra 

alle berørte deltakere. Erfaringer fra tidligere prosjektarbeid tilsa at prosjektets forankring 

kunne bli begrenset gjennom etablering av en fast prosjektgruppe. Vi så faren for at 

prosjektarbeidet ble konsentrert rundt en liten krets av deltakere med stor grad av 

engasjement, og at de øvrige deltakerne fikk for lite eierskap til arbeidet.  

 

Rom for læring meldte inn saker, som måtte prioriteres som en del av møteagendaen både i 

hjemmesykepleiens og avdeling for helsefags faste møteplaner. Det var tidvis en dragkamp 

mellom å skaffe prosjektet tilstrekkelig ”plass” innenfor ordinær drift der sakene allerede stod 

i kø på agendaen, og samtidig holde fast ved troen på at arbeidsmåten var tjenlig for 

prosjektets mål om implementering av fruktbare tiltak i ordinær drift. 

 

I Avdeling for helsefag ble modulmøtene for praksisstudiene i kommunehelsetjenesten brukt. 

Spesielt var det at modul 6 (praksisstudier i hjemmesykepleie) hadde Rom for læring som fast 

post på modulmøtets agenda for alle modulmøtene i 2003 og 2004. Også lærermøter, 

ledermøter og møter i videreutdanningen i aldring og eldreomsorg ble brukt. 

 

I Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering ble faste møter som kursutvalget, miljø- og 

kvalitetsutvalget, allmøter, personalmøter og fag- og ledermøter benyttet. Spesielt var 

ledermøtene mellom avdelingslederen og gruppesykepleierne i hjemmesykepleien viktig 

arena for drøftning, dialog og beslutninger. 
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Møter med studentene ble gjennomført som informasjonsmøter når de skulle velge 

praksisplasser. Erfaringsutveksling skjedde både som en del av den ordinære 

praksisoppfølgingen, men også som egne møter ved avslutningen av studentenes 10 – ukers 

praksisperiode.  

 

Møter med hjemmesykepleiens personale skjedde først og fremst i allerede etablerte 

møtefora. I tillegg ble det gjennomført et oppsummerende erfaringsseminar sammen med 

deler av hjemmesykepleiens personale i mars 2005. 

 

Stokkeprosjektets prosjektteam og ledelsen ved Avdeling for helsefag og Virksomhet for 

pleie, omsorg og rehabilitering spilte en aktiv rolle for avklaringer, diskusjoner og 

beslutninger.  

 

Tre arbeidsgrupper ble opprettet. Sammensetningen og varigheten varierte ut fra oppdraget 

for gruppene. De var sammensatt av forskjellige personer fra begge virksomhetene ut fra hva 

kompetanse, interesse og ikke minst hva som var praktisk mulig. At ingen studenter deltok i 

noen av gruppene ble valgt ut fra praktiske hensyn om hva som var mulig å få til. Nye 

studentgrupper kom hver 10.uke, og av hensyn til kontinuitet for arbeidet og studentens 

kontinuitet for læring i kliniske studier deltok ingen studenter i arbeidsgruppene.  

 

Èn gruppe ble opprettet for å vurdere muligheten for ”gjennomgående praksisstudier” i 

Stokke kommune. Med gjennomgående praksisstudier forstås at den samme kommune er 

arena for praksisstudiene i alle tre utdanningsårene for sykepleierstudentene. Mer presist; de 

samme studentene som starter praksisstudiene sine i 1. utdanningsår i sykehjemspraksis, 

kommer tilbake i 2. utdanningsår i forebyggende helsearbeid, for så å avslutte utdanningens 

praksisstudier i psykisk helsearbeid og i hjemmesykepleien i den samme kommunen. 

 

En annen arbeidsgruppe ble opprettet i hjemmesykepleien, som utarbeidet et 

introduksjonsprogram for mottakelse av nye studenter. Gruppen arbeidet også med å definere 

planlagte læresituasjoner for sykepleierstudenter i hjemmesykepleiepraksis. 
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En tredje arbeidsgruppe var sammensatt av lektorene i Stokkeprosjektet og faglederne i 

hjemmesykepleien og institusjonstjenesten. Hensikten var at faglederne gradvis skulle overta 

ledelsen av samrefleksjon. 

 

Enkeltpersoner som hadde ansvar for egne fag- og interesseområder ble konsultert og 

orientert. Studentrådsrepresentant, tillitsvalgt, psykiatrikoordinator i kommunen, ledende 

helsesøster og kommuneoverlegen ble viktige medspillere i enkeltsaker. 

 

 I tillegg ble det holdt møter både med overordnet ledelse ved Avdeling for helsefag og 

Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering. 

 

 

3.3 Finansiering  

Kombinasjonsstillinger 

To lektorer ble ansatt i 50% stilling hver i Stokkeprosjektet over en tre års periode. Det var 

kombinasjonsstillinger både finansielt og innholdsmessig. Avdeling for helsefag og Stokke 

kommune finansierte begge 25% for hver av stillingene. Innholdsmessig var lektorstillingene 

en kombinasjon av prosjektarbeid og ordinær drift. De inkluderte både deltakelse i 

Stokkeprosjektet, inklusive ledelse av og deltakelse i delprosjekter i tillegg til ordinær 

driftsansvar som praksislærer for studenter i de kliniske studiene i hjemmesykepleie og 

sykehjem. 

 

Omprioritering 

Stokke kommune vedtok våren 2004 å inndra finansieringen av begge lektorstillingene pga 

stram kommuneøkonomi for det kommende og siste året av Stokkeprosjektet. Avdeling for 

helsefag finansierte den ene lektorstillingen, med en ekstra ressurs på ca. 400 timer til 

fullføring av prosjektarbeidet og rapportskriving. 

 

Prosjektarbeid som en del av driften 

Prosjektets valg om å bruke eksisterende møteplaner- og fagfora som møteplasser i prosjektet 

i begge organisasjonene, resulterte i at medgått tid til prosjektarbeidet i Rom for læring er 

innlemmet i ordinær drift. Det er derfor ikke registrert totalt antall timer som er medgått til 
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prosjektarbeidet. Imidlertid fremheves i denne forbindelse at medgått tid utgjør en ikke 

ubetydelig ressurs fra ordinær drift. 

 

 

3.4 Datagrunnlag 

Et aksjonsforskningsopplegg skaper resultatene i samhandling med deltakerne. Kjennetegnene 

på aksjonslæring gjennom den sykliske prosessen er at det er selve arbeidet sammen med 

deltakerne mot felles forståelse og løsninger som er skapte resultater. Med henvisning til 

foregående kapittel, er prosessene som førte til resultatene dokumentert i møtereferater, 

diverse loggboknotater, skriftig materiell fra erfaringsmøter og evalueringsmøter. Det er disse 

kildene som er brukt i den videre fremstillingen. Det er dokumentasjon av prosesser, 

refleksjoner, vurderinger og beslutninger som er gjort underveis. Det ble avgjørende kilder 

når prosjektresultatene skulle presenteres i tekstlig form på en systematisk, saklig og 

etterrettelig måte.  

 

Etiske retningslinjer som konfidensialitet og anonymitet ble fulgt i prosjektet. Data er 

anonymisert etter godt skjønn uten å fjerne nerven i budskapene Skriftlig informert samtykke 

ble også brukt i forbindelse med fokusgruppeintervju (se nedenfor) og i Rom for ALE (se 

kap.4.5). Tolkningsprosessen av datagrunnlaget har en gjennomgående kvalitativ tilnærming. 

 

Den sykliske prosessen i aksjonsfasen ble blant annet gjennomført ved at det ble arrangert 

evalueringsmøter med studenter og praksisveiledere ved avslutningen av hver ti – ukers 

praksisperiode for å oppsummere deres erfaringer fra den gjeldende praksisperioden. Dette 

ble naturlige stopp – punkter for prosjektet, som fikk tilgang til erfaringskunnskap fra 

deltakerne ved jevne mellomrom, og som bidro til nye spørsmål og til å gjøre eventuelle 

justeringer i opplegget for neste studentgruppe. Utviklingen av planlagte læresituasjoner både 

i forhold til innhold og struktur er et eksempel på denne faseinndelte prosessen (se kap. 

4.2.1.). I alt fem studentgrupper deltok i utprøvningene. Erfaringene fra den ene gruppen 

dannet grunnlag for justeringer og endringer for neste gruppe. Våren 2005 ble planlagte 

læresituasjoner implementert i vanlig drift i Avdeling for helsefags modul 6. 

 

Ved avslutningen av aksjonsfasen ble det i mars 2005 avholdt et erfaringsseminar blant 

ansatte i hjemmesykepleien. Èn av de planlagte læresituasjonene var at studentgruppen skulle 
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overta arbeidet på ett av arbeidslagene en dag mot slutten av praksisperioden. På den ene 

siden ble dette arrangert som en læresituasjon for at studentene skulle få erfaring med å ha 

selvstendig, men uformelt ansvar for daglig drift av arbeidslaget en dag. På den andre siden 

ble personalet som var på jobb denne dagen, frigjort fra ordinære oppgaver. Det ga rom for å 

kunne delta på erfaringsseminaret. I alt 15 personer deltok hvorav tre gruppesykepleierne, fire 

sykepleiere / praksisveiledere, fire hjelpepleiere, to omsorgsarbeidere og to hjemmehjelpere. 

 

Felles for evalueringsmøtene og erfaringsseminaret var at vi strukturerte erfaringene i styrker, 

svakheter og muligheter til forbedringer av praksisstudiene. Arbeidsmetoden har hentet 

inspirasjon blant annet fra dialogkonferansemetoden (Hauger 1998). Noen ganger ble 

deltakerne delt inn i vekselvis homogene og heterogene grupper, og gjennom utveksling av 

ideer og argumenter ble det gjort prioriteringer for hva som var viktigst eller av størst 

betydning å arbeide mer med. Også SOFT- analysemetoden ble brukt – et analyseverktøy fra 

prosjektmetodikk (Andersen, Grude & Haug 1997) som gir en oversikt både over eksisterende 

styrker og svakheter og fremtidige muligheter og trusler (SOFT står for strength, 

opportunities, faughts og treaths).  

 

I tilfeller der studentene ikke selv kunne møte, ble de gitt anledning til å gi skriftlig 

tilbakemelding om deres erfaringer. 

 

Dagboknotater og andre notater ble gjort av prosjektleder og har en mer ustrukturert og 

personlig form. De ble mer et støttende og eksemplifiserende grunnlag for tolkningsprosessen 

enn direkte kilde til resultater. 

 

Det ble gjennomført ett fokusgruppeintervju i forbindelse med erfaringene fra læringsrommet 

Samrefleksjon. Fokusgruppeintervju har til hensikt å lede en samtale mellom informantene ut 

fra et gitt og kjent tema (Ohlsson & Sörensen 2003).  I alt deltok sju informanter i selve 

fokusintervjuet; to gruppesykepleiere, to sykepleiere og tre hjelpepleiere. På grunn av skifte 

mellom to studentgrupper kunne ingen studenter delta. Tre studenter leverte skriftlige notater 

som er tatt med i datagrunnlaget. 

Det ble utarbeidet en temaguide, som ble delt ut blant alle informantene på forhånd som en 

forberedelse til selve intervjuet. Under intervjuet inntok intervjueren (prosjektleder) en 

lyttende posisjon etter at hvert tema fra temaguiden ble introdusert for deltakerne. Den andre 

lektoren i Stokkeprosjektet var sekretær under intervjuet for å notere informasjon, refleksjoner 
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eller kommentarer. Det ble også brukt båndopptaker som ble transkribert og deretter slettet. 

Intervjuet varte ca. en time. 

 

Datagrunnlaget fra fokusgruppeintervjuet og studentenes notater ble deretter bearbeidet i flere 

prosesser. En fortettet versjon nær opp til rådata ble laget, og ordnet i foreløpige tematiske 

kategorier (Thagaard1998). Temaene ble satt sammen med direkte sitater fra 

intervjumaterialet.  

Den fortettede versjonen ble delt ut til deltakerne for å sjekke ut om min forståelse av data var 

forenelig med informantenes oppfatning. Ingen hadde korrigeringer, og flere tilbakemeldte at 

materialet ga gjenkjenning. Deretter ble temaene ytterligere analysert for å finne 

meningsbærende kategorier. I denne delen av analyseprosessen ble Corbin & Strauss (1990) 

analysemetode om åpen, aksial og selektiv koding benyttet. Temaene i den fortettede 

versjonen ble først kodet (merket) med ord etter fri assosiasjon (åpen koding). Deretter ble 

kodene sett i sammenheng for å finne naturlige forbindelser mellom dem; om flere koder 

omhandlet det samme eller var nært beslektet. Denne prosessen skapte nye koder (aksial 

koding). Til slutt ble det gjort et utvalg av de kodene som hadde relevans til temaguiden, som 

hadde styrt innholdet i fokusgruppeintervjuet (selektiv koding). Ut fra dette materialet ble det 

formulert noen kategorier om endelig resultat av dataanalysen. Resultatene presenteres 

nærmere i fem hovedkategorier i kapittel 4.3.   
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4 Resultater 

Som vist i figur 1 (s.14) ble aktivitetene i prosjektet organisert som læringsrom. I 

utgangspunktet var ikke aksjonslæring definert som et eget læringsrom. Prosessen som fulgte 

gjennom dette metodevalget, førte imidlertid til resultater som i seg selv var interessante. I 

denne skriftlige fremstillingen inkluderes også metoderesultater som et eget læringsrom, selv 

om det ikke var den opprinnelige intensjonen da prosjektet ble organisert. 

 

I presentasjonen av resultatene skal vi bevege oss nærmere inn i hvert av disse rommene. 

Resultatene gjenspeiler både prosessuelle, metodiske og substansielle sider ved prosjektet. 

Kapitlet innleder med resultatene fra selve prosjektopplegget – og har en til dels spørrende 

tilnærming: Var det rom for et aksjonslæringsprosjekt om læring i Stokkeprosjektet? Deretter 

følger de mer substansielle og tiltaksrettede resultatene som inngikk i de øvrige 

læringsrommene. Først presenteres konkret hva som ble gjort av utprøvningsarbeid i de 

enkelte rommene, og hva som er videreført i drift eller ikke. Dørene mellom rommene er 

deretter åpnet for å knytte resultatene fra enkeltrommene til prosjektets opprinnelige mål.   

 

4.1 Læringsrommet Rom for aksjonslæring 

 Det var store forventninger knyttet til Stokkeprosjektet, og ambisjonene var høye. I alt 11 

delprosjekter skulle strekke seg mot visjonen om ”tjenesteutvikling i lærende samarbeid” og 

gjennomføres i løpet av 3 år. Både ledere, medarbeidere, studenter, lærere og prosjektledere i 

to organisasjoner var involvert. Opptil flere prosjekter pågikk samtidig, og involverte de 

samme menneskene som samtidig skulle ivareta ordinær drift. Læring dreier seg i stor grad 

om prosesser i og mellom mennesker; det er mer eller mindre bevisste prosesser som i 

begrenset grad gir konkrete resultater i målbare størrelser. Hvordan skulle Rom for læring få 

gunstige vekstvilkår som et selvstendig delprosjekt sammen med de ti andre mer 

tjenesteorienterte, vel avgrensede og konkrete delprosjektene i Stokkeprosjektet? 

 

Det er særlig tre forhold som peker seg ut. For det første ble spenningsforholdet mellom 

prosjekt og drift et kritisk tema. Dernest ble læring som et overbyggende tema mellom de 

øvrige delprosjektene og Rom for læring en utfordring, sett i lys av interessemotsetninger og 
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ulikheter i det fagteoretiske ståsted. Til sist, men ikke minst var prosessen preget av 

kommunikative utfordringer. Hva var egentlig Rom for læring? 

 

4.1.1 Kombinasjon prosjekt og drift; et innbydende, men utfordrende landskap 

Lektorene var formelt ansatt i høgskolen, og begge var allerede tilknyttet 

sykepleierutdanningens praksisstudier i henholdsvis sykehjem og hjemmesykepleie. Denne 

organisatoriske tilknytningen til drift ble videreført i prosjektperioden. Gjennom en slik 

kombinasjonsløsning var det etablert en kobling mellom ordinær drift og prosjektarbeid.  

 

Styringsdokumentet for Stokkeprosjektet (2002) regulerte lektorstillingene spesielt mot 

deltakelse i prosjekter som omhandler utvikling av læringsarena og kompetanse (s.9).  Et 

nærmere konkretisert mandat for disse stillingene ble diskutert og etterspurt både av lektorene 

i prosjektteamet og i styringsgruppen uten at det resulterte i en nærmere formalisering eller 

avklaring. Prosjektplanen for Rom for læring forutsatte at begge lektorene ble knyttet til 

prosjektet. Slik kunne en utnytte den tette koblingen mellom drift og prosjekt, og derved 

inkludere alle de kommunale praksisstudiene (sykehjem, forebyggende helsearbeid og 

hjemmesykepleie). 

 

I november 2002 startet prosjektet Sansehagen som et delprosjekt i Stokkeprosjektet. Èn av 

lektorene ønsket å arbeide i dette prosjektet, og ble prosjektleder. I tillegg var hun tilknyttet 

avdeling for helsefags modul 2 (kliniske studier i sykehjem).  På den ene siden er det et 

uttrykk for en åpenhet for å velge interessefelt for deltakerne i Stokkeprosjektet. På den andre 

siden fikk det innvirkning på Rom for læring, både ressursmessig og organisatorisk ved at 

lektorens deltakelse i Rom for læring ble begrenset. Det ble etter hvert nødvendig å avgrense 

prosjektet, og hjemmesykepleietjenesten ble prosjektets hovedarena for utprøvningsarbeidet. 

  

Umiddelbart kan en beklage at institusjonstjenesten og avdeling for helsefags modul 2 

(praksisstudier i sykehjem) i mye mindre grad enn forutsatt ble delaktig og involvert i Rom for 

læring gjennom dette valget. Samtidig ga denne utviklingen større mulighet for 

prosjektarbeidet i Rom til læring for å sentreres spesifikt inn mot hjemmesykepleiens 

personale, lærere og studenter. Ansatte både i hjemmesykepleien og i avdeling for helsefags 

modul 6 (praksisstudier i hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid), samt studentene som 

hadde sine praksisstudier i hjemmesykepleien, fikk et nærmere og mer direkte forhold til 
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prosjektet. Først og fremst fordi utprøvningene etter hvert fikk konsekvenser for driften, men 

også fordi det ble færre direkte involverte. Spesielt var det tydelig at utviklingsarbeidet ga 

positive forgreininger både inn mot modul 6 ved Avdeling for helsefag, blant de forskjellige 

studentgruppene og blant ansatte i hjemmesykepleien på tvers av yrkesmessig bakgrunn.  

 

Rom for læring profiterte alt i alt på at prosjektet ble avgrenset og sentrert mot 

hjemmesykepleietjenesten. Engasjementet blant deltakerne var preget av en nysgjerrig 

innstilling og vilje til å få til ”noe” sammen. Disse forholdene utdypes nærmere i kapitlene 4.2 

- 4.4.  

 

En annen side ved den tette koblingen mellom prosjekt og drift hadde sammenheng med 

antall studenter i de kliniske studiene. Et av siktemålene med Stokkeprosjektet var å øke antall 

studenter i praksis. Men finansieringen av lektorstillingene fra avdeling for helsefags side var 

koblet til drift, der å øke antall studenter betydde proposjonalt mindre tid for lektorene til 

prosjektarbeid.  

 

Følgende eksempel kan bidra til å konkretisere dette forholdet. Til sammen ti studenter 

avviklet sine kliniske studier i hjemmesykepleiepraksis det første året i prosjektet (40 uker i 

perioden august 2002 - juni 2003). Det tilsvarte en medgått driftsressurs for avdeling for 

helsefag tilsvarende 220 timer. Antall studenter var steget til 22 studenter i det siste året av 

prosjektet, som tilsvarte 460 timer. Resultatet ble at den samlede ressursen for prosjektarbeid 

og drift både ble innskrenket, men også uforutsigbar. 

 

4.1.2 Læring som overordnet tema mellom delprosjektene 

Rom for læring målorienterte seg innledningsvis mot en overbyggende funksjon på tvers av 

alle delprosjektene. Dette gjenfinnes blant annet i prosjektplanen for Rom for læring del 2; 

Aksjonsfasen, men også som tema fra ulike møter. Hvordan kunne Rom for læring bidra til å 

utvikle strategier for læring slik at medarbeidere og studenter kunne dele erfaringer fra 

medvirkning i prosjektarbeid, og dermed løfte frem læringsmulighetene fra det enkelte 

delprosjektet? I planleggingen av samrefleksjonsgrupper (se kap.4.3) ble innholdet i de 

enkelte delprosjektene sett på som mulige tematikk som kunne løftes inn i samrefleksjon. 

Eksempelvis kunne erfaringer fra bruk av sansehagen for demente tas opp til refleksive 

samtaler mellom personalet og ansatte. Rehabilitering som ideologi og metodikk kunne være 
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et aktuelt tema i forlengelsen av delprosjektet struktur og bemanning institusjon (Strandquist 

& Sund 2004), eller at spørsmål om kvalitet kunne være tema fra delprosjektet som 

samordning og kvalitet (Strandquist & Fossaas 2005).  

 

Rom for læring bearbeidet derfor elementer fra et annet, men beslektet læringsprosjekt 

(Marthinsen 2002), der etablering og utvikling av samrefleksjonsgrupper ville avhenge av 

lokale pådrivere for å drifte disse gruppene. Rom for læring utarbeidet en prosjektplan, som 

ble vedtatt i Stokkeprosjektets styringsgruppe juni 2003, under forutsetning av ekstern 

finansiering. Tenkningen var at det var viktig å arbeide strategisk og metodisk for å gjøre 

læringseffekten blant deltakerne i delprosjektene mer eksplisitt. Både individuelle og 

organisatoriske realiseringsbetingelser for læring skulle fremmes (jfr.Lay 1997). Det ble 

foreslått å gjennomføre to skreddersydde interne studier for ledere og personell for å styrke 

kompetansen om det å lære. Slik kunne kollegiet selv bli pådrivere for læring i 

organisasjonen, ved å gi oppmerksomhet til personalets erfaringer fra de ulike delprosjektene 

som grunnlag til læring og kunnskapsdannelse. Studiene skulle inkludere deltakere både fra 

avdeling for helsefag og fra virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering i Stokke 

kommune. En slik måte å drive kompetanseheving på tvers, kunne også bidra til en tettere 

forbindelse mellom ansatte i Avdeling for helsefag og de tjenesteutviklingsprosjektene i 

Stokkeprosjektet.  

 

Mens denne prosessen fant sted, etablerte Stokkeprosjektet flere delprosjekter med varierende 

grad av innbyrdes forbindelser til hverandre. Delprosjektene var tjenesteorienterte og 

ressurskrevende med til dels store organisasjonsmessige og arbeidsmetodiske endringer for 

personalet. Hjemmesykepleie- og hjemmehjelpstjenesten skulle integreres og samordnes i tre 

arbeidslag (Strandquist & Fosaas 2005). En bemanningsplan skulle utvikles og effektueres for 

den nye hjemmetjenesten og erstatte en gammel, men etablert turnusplan som inkluderte 

mange personlige og private avtaler (Adal & Strandquist 2004). I institusjonstjenesten ble det 

planlagt og opprettet en rådgivningsgruppe for lindrende omsorg og behandling (Olsen 2004). 

Institusjonstjenesten for mennesker med demens, alvorlig syke og døende, for mennesker med 

behov for rehabilitering og somatisk kronisk syke skulle omstruktureres (Strandquist & Sund 

2004). Sansehagen for demente skulle også planlegges og bygges (Vallumrød 2005).  

 

Delprosjektene utløste en kompleks, ressurskrevende og nyorienterende arbeidssituasjon for 

svært mange involverte i virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering. Arbeidene omfattet 
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både personalet, organisasjonen og systemene. De hadde ”hendene fulle” for å fullføre de 

oppgavene som delprosjektene utløste i tillegg til ordinær drift.  

 

Det var de samme menneskene som Rom for lærings skreddersydde internutdanning rettet seg 

mot. Rom for læring lyktes ikke å eksternfinansiere denne internutdanningen, og planen om å 

etablere disse rommene ble skrinlagt. En vurdering av disse parallelle prosessene er at 

personalet med stor sannsynlighet ikke ville ha hatt kapasitet til å gjennomføre det planlagte 

undervisningsopplegget, selv om finansieringen hadde gått i orden.   

 

Prosjektplanen ble revidert, og etablerte læringsrommene som vist i fig. 1 (s.14). 

 

4.1.3 Hva er Rom for læring? 

Prosessen som er beskrevet ovenfor, medvirket til at det tok uforholdsmessig lang tid før Rom 

for læring trådte frem som et eget delprosjekt i Stokkeprosjektet. Læring var nå blitt et 

eksplisitt tema for Rom for læringsprosjektet. Hva var læring, og hvordan skulle det skje? 

Hva skulle Rom for læring gjøre?   

 

Prosjektteamet i Stokkeprosjektet var sammensatt av forskjellige prosjektledere, som kom og 

gikk etter hvert som delprosjekter ble igangsatt og avsluttet. Vi hadde ulikt syn på læring, og 

den enkelte delprosjektleder hadde naturlig nok hovedfokus på sitt eget delprosjekt. Vi 

oppnådde ikke å skape konsensus om læring og læringsstrategier i prosjektteamet, men læring 

var et gjentakende tema på møtene i prosjektteamet. 

 

Styringsgruppen for Stokkeprosjektet hadde flere utskriftninger i denne perioden. Det er 

sannsynlig at dette innvirket på mulighetene for konsensus og forståelse for Rom for lærings 

tenkning og teoretiske - metodiske tilnærming. Dypest sett influerte våre individuelle 

grunnforståelser om kunnskap, læring og kompetanse på våre inngangsbilletter til hva Rom 

for læring skulle være. Stokkeprosjektet involverte mange mennesker fra to organisasjoner og 

fra forskjellige praksiser med tilhørende ulike – både uttalte og uutalte - oppfatninger om 

læring og kompetanseutvikling. Som delprosjektleder skulle jeg både være tro mot min egen 

oppfatning og samtidig være åpen for å endre innstilling gjennom å ta del i andres, gjerne 

divergerende oppfatninger av hva Rom for læring skulle bli.  
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Forventningene til at to lærere fra høgskolen skulle ha fast tilknytning i Stokke kommune var 

mange. Skulle ikke lærerne lære bort ny kunnskap til de ansatte? Skulle de ikke holde 

forelesninger og fylle på kunnskap hos ansatte? Det kan blant annet gjenfinnes i forarbeidene 

fra Stokkeprosjektet, der ”fredagsforelesninger” var ett av forslagene for å drive opplæring og 

kompetanseheving blant personalet. Men prosjektplanen for Rom for læring vektla ikke 

tradisjonell undervisning, sett i lys av sosiokulturell og mer holistisk læringsteori (se kap.2). 

Læring og kompetanseutvikling skulle skje i egen praksis, sammen med deltakerne med 

erfaring som grunnlag for læring. 

 

Erfaringene fra forankringen av prosjektet, samsvarer med de kjennetegnene som beskrives i 

kapittel 4 om utviklingen av aksjonsforskning. Vekslingen mellom en styrende og mer 

samarbeidende form ble tydelig. Som prosjektleder inntok jeg innledningsvis en styrende og 

retningsorientert pådriverrolle. Jeg hadde engasjement og tro på prosjektets ide og metodiske 

tilnærming, og erfaring fra liknende prosjektarbeid (Fermann 1997, Fermann 2001, 

Marthinsen 2001). Det ga en posisjon preget av maktubalanse i forhold til de andre involverte. 

Det kan forstås ut fra begrunnelsen om at aksjonsforskningsprosjekter i innledende faser 

faktisk trenger en styrende faktor (Hart & Bond 1995). Det er legitimt og nødvendig at noen 

er mer førende enn andre i deler av prosessen.  

 

Men det kan også bidra til at forankringen først og fremst forblir hos prosjektleder. 

Innledningsvis vekket tankene, ideene og forslagene om Rom for læring en nysgjerrig, men 

også avventende, kritisk og skeptisk holdning. Det første møtet med prosjektteamet høsten 

2003 brukes her som eksempel for å illustrere den kommunikative spenningen. 

Stokkeprosjektet hadde da vart vel ett år, og Rom for læring hadde arbeidet våren samme år 

for å forankre noen strukturelle betingelser for læring (Fermann 2003). Men da den reviderte 

prosjektplanen for Rom for læring ble presentert for Stokkeprosjektets prosjektteam, ble det 

tydelig at vi enda ikke hadde en felles forståelse verken av kjernebegrepene eller for den 

metodiske tilnærmingen. Pådriverrollen som prosjektleder var sentral, og påfølgende formelle 

og uformelle møter og samtaler ble benyttet til å få frem argumenter og motargumenter.  

Etter hvert ble det noe større gjensidig forståelse. Både deltakernes og min egen oppfatning av 

hva som var ønskelig og mulig å få til, ble rokket ved og endret i denne prosessen.  

 

Dette illustrerer spenningen i hvordan begrepene kunnskap, læring og kompetanse ble 

oppfattet forskjellig og skapte motstridende forventninger. Det var en reell spenning og 
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stridighet. Særlig kom dette til uttrykk innad i Stokkeprosjektets ledelse, mellom lektorene og 

i prosjektteamet. Noe av denne stridigheten ble artikulert, og som dermed ga mulighet for 

dialog og utvikling. Erfaringen viser at der uenigheter kunne brynes i respekt for hverandres 

forskjellighet, ble det utvikling og medvind. Andre ganger erfarte vi at uenigheter skapte 

konflikt, motstand og fastlåste situasjoner.  

 

Det som kom til uttrykk etter hvert, var at ledere og deltakere i delprosjektene, 

prosjektledelsen og styringsgruppen i Stokkeprosjektet mer og mer brukte læringsbegrepet og 

prosjekttittelen ”Rom for læring” i ulike settinger. Det var et tydelig skifte fra høsten 2004 og 

frem til prosjektavslutningen. Det kan forstås dit hen at innholdet i Rom for læring og 

læringsbegrepet gradvis fikk en mer begrepslig forståelse og legitim posisjon i ledelsen og 

blant de ansvarlige for Stokkeprosjektet. Det noe skrinne utgangspunktet for igangsettelse 

fikk etter hvert en bedre bevegelse mot aksept og forankring. 

  

Det som gjorde prosjektet mer tydelig, var prosessen som skjedde etter at prosjektet ble 

avgrenset til et lokalt prosjekt i hjemmesykepleien. Om deltakerne – både studenter og ansatte 

- hadde et bevisst forhold til om hva som var prosjekt eller ikke, er uklart. Det var heller ikke 

det vesentlige for prosjektet der og da. Men at deltakerne utviste engasjement, handlekraft, 

vilje og tro på det vi gjorde av utprøvende aktiviteter, var av stor betydning (se kap. 5.2 – 5.5). 

Kanskje bidro deres deltakelse til å stimulere læringslysten ved å gjøre utprøvende aktiviteter 

sammen? I seg selv ville det vært av betydning å finne mer ut av dette, sett i lys av prosjektets 

opprinnelige mål.  Men var det mulig å måle en slik effekt? Prosjektet gjorde ikke noen 

eksplisitt målingsundersøkelse på dette. Men sett i sammenheng med alle aktivitetene i 

delprosjektene, ville sannsynligvis en læringseffekt av Rom for læring være vanskelig å 

isolere som en særegen effekt. 

 

Det var ingen ny situasjon at sykepleierstudenter avviklet sin praksis i hjemmesykepleien 

gjennom hele året. Det som var nytt var at det etter hvert kom flere studenter samtidig (etter 

hvert 5 – 6 studenter hver 10. uke) og at det var den samme lærer for hver praksisperiode. 

Mange av studentene opplevde det uklart hva som var prosjekt og hva som var ordinær drift. 

De fleste uttrykte at de visste at de var en del av Rom for læring, men mange visste ikke helt 

hva som var prosjekt og hva som ville vært annerledes om de hadde vært på et annet 

praksissted. 
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Noe av det som var nytt, var at hele personalgruppen ble mer direkte berørt av oppfølgingen 

av studentene. Den felles praksisplanen ” Ut å fly på egne vinger” (se kap. 4.2.1) vektla at 

hele personalgruppen var medansvarlige og viktige medspillere for å tilrettelegge for 

studentenes læring, selv om praksisveileder var hovedansvarlig for veiledning og evaluering. 

De fikk en mer anerkjent plass som deltaker i læringsprosessene sammen med studentene. Her 

kom en handlingsorientert innstilling frem. Prosessen var preget av vilje og ønske om en mer 

læringsorientert tjeneste i samspill mellom utdanningen og tjenesten. Holdningen og 

innstillingen til at studenter og ansatte var gjensidige ressurser for hverandre ble styrket og 

førte til praktisk nærmere samspill om oppgavene i den daglige praksis.  

 

At alle kunne delta i samrefleksjon, var sannsynligvis det læringsrommet som mest av alt 

gjorde Rom for læring synlig for alle ansatte i hjemmesykepleien (se kap. 4.3). Tradisjonelt 

var de vant med at studentene forlot pleiefellesskapet når læreren kom ut i praksis, for å ha 

veiledning. Nå ble personalet inkludert som en naturlig del av et faglig fellesskap sammen 

med lærer og studenter for å reflektere over faglige spørsmål med utgangspunkt i erfaringer 

fra praksis.  

 

Deltakernes handlingskraft og evne til å ta ting på sparket utmerket seg i hjemmesykepleien.  

De tok ansvar og gjennomførte arbeidsoppgavene vi fordelte mellom oss, og viste iver og tro 

på at det vi drev med var nyttig og viktig. Et eksempel på dette er at to praksisveiledere 

utviklet et program for studentenes første dag i praksis. De bidro til å definere planlagte 

læresituasjoner, og de fulgte opp utprøvningene av disse ved å planlegge gjennomføringen 

sammen med studentene, og skrev evalueringer etter at studentene hadde gjennomført 

oppgavene. Ledelsen la til rette for at personalet skulle delta i utprøvningene og møter på 

tross av trange rammevilkår. Samarbeidet mellom lærer, ledelse og praksisveiledere var 

preget av at ” vi får det til” og en stor porsjon fleksibilitet når møter måtte forskyves, avlyses 

eller kortes ned på fordi driftsoppgaver gikk foran.  

 

Studentene deltok i utprøvingene og kom med viktige innspill til forbedringer. Interessen for å 

bistå og delta i arbeidet økte. Det ble vist pågåenhet og mot til å bryne uenigheter. 

Studentenes erfaringer fra praksis kunne ende i følelsesladede utbrudd både som glede, 

begeistring, frustrasjon eller sinne. Utsagn som ” tenk at jeg endelig blir stolt på” er dekkende 

for de mange utsagn fra studentene om gleden ved endelig å få vise at de kunne, at de kunne 
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ta ansvar. Faglige spørsmål ble satt på dagsorden, gjerne gjennom frustrasjon og et kritisk 

blikk rettet mot kvaliteten på tjenestene. 

 

Praksisveilederne og lærer samarbeidet tett, og terskelen for å ta opp spørsmål om veiledning 

og evaluering ble lavere. Flere praksisveiledere tok kontakt med lærer - og omvendt – i 

spørsmål om studentenes utvikling. Lærer og studenter ble etterspurt, og opplevelsen av å 

arbeide i et team på tvers av organisasjon, funksjon og yrke kom til uttrykk.  

 

Evalueringen av Stokkeprosjektet peker imidlertid i retning av at Rom for læring ikke har gitt 

de ønskede effektene (Røsjorde 2005). Det er svært få studenter og ansatte som responderte 

på evalueringsprosjektets spørreundersøkelse. Resultatene om læring både som mål og 

virkemiddel er vanskelig å måle konkret, noe som i seg selv kan være en indikator på at 

læring kan ha foregått som en lite eksplisitt prosess. Det kan også være et resultat av Rom for 

lærings tette kobling mot drift, eller det kan bety at prosjektet ikke har hatt betydning for 

læring. Eller kan det være at læring i seg selv er en så konfluent prosess at det ikke lykkes å 

måles eksplisitt? Det kan i den forbindelse være metodiske svakheter ved selve 

evalueringsopplegget som slår ut. 

Prosjektet fremstod nok som et lite synlig delprosjekt i Stokkeprosjektet. Det var imidlertid 

både synlig og viktig for modul 6 ved Avdeling for helsefag, som implementerte deler av 

resultatene i drift (se kap. 5.2) og som utdypet betydningen av Rom for læring i et eget notat i 

forbindelse med evalueringsarbeidet.  

 

4.1.4 Oppsummering 

Resultatene fra læringsrommet Rom for aksjonslæring viser et prosjekt som ville mye, men 

som fikk trange vekstvilkår. Valget av teoretisk - metodisk tilnærming var på den ene siden 

relevant sett i lys av hensikt og mål, men uforenelig med de kontekstuelle forholdene. I alt 

elleve delprosjekter i Stokkeprosjektet stod i delvis konkurrerende forhold til hverandre, og 

skulle gjennomføres parallelt med vanlig drift. Når Rom for læring i tillegg valgte å 

organiseres tett opp til drift, ble prosjektet mindre synlig blant alle de andre prosjektene. 

Finansielle forhold bidro også til at prosjektets ressurser ble redusert og målene avgrenset.  

 

Det var en kommunikativ utfordring å lede an et prosjekt om læring, der læring var forstått 

forskjellig og forbundet med ulike og til dels sprikende forventninger. En lokal forankring i 
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hjemmesykepleien ga prosjektet større grad av forankring og fremdrift. Om prosjektet isolert 

sett har medvirket til å skape større forståelse for betydningen for erfaringslæring, og å skape 

læringslyst blant deltakerne, kan ikke sies med sikkerhet. Rom for læring var imidlertid en 

pådrivende kraft for å sette læring på dagsorden i hele Stokkeprosjektet. 

 

 

4.2 Læringsrommet Gode praksisstudier i hjemmesykepleie 

I dette læringsrommet deltok prosjektleder sammen med studenter, praksisveiledere, ledere og 

øvrig personell i hjemmesykepleien i Stokke kommune og lærerne i Avdeling helsefag, modul 

6. Det er gjort utprøvende arbeid for å bygge opp en modell for praksisstudiene i siste 

utdanningsår.  

I alt åtte studentgrupper med til sammen 43 studenter har vært med i prosjektet. Erfaringene 

fra hver av disse 10 – ukers periodene ble oppsummert, vurdert og endret underveis. 

Erfaringsseminar for ansatte i hjemmesykepleien og revisjonsarbeid av modulplanen i modul 

6 ved avdeling for helsefag våren 2005 ble viktige fora for endelig vurdering og konklusjon 

om innholdet i modellen, mulighetene for implementering i drift og anbefalingene for videre 

arbeid. Utprøvningsarbeidet er gjort innenfor ressursmessige og formelle rammer av 

utdanningens gjeldende fag- og modulplan.  

 

I det følgende beskrives prosessene og resultatene fra aktivitetene i dette læringsrommet. 

 

4.2.1 Fra gjetteleken til planlagte læringssituasjoner 

En student presenterte sin praksisplan for lærer og praksisveileder. Studiekravet tilsa at hver 

student skulle lage en individuell plan for egen praksis basert på mål i modul 6 og eget behov 

for læring. Hun fortalte at hun etter beste evne hadde prøvd å tenke seg til hva denne 

praksisperioden skulle kunne inneholde av konkrete aktiviteter. Hjemmesykepleien var et nytt 

og ukjent praksisfelt. Selv om modulplanen beskrev mål, læringsområder og metoder for 

læringen, erfarte hun det vanskelig å koble skolens modulplan og sitt eget behov for læring 

med aktiviteter i et ukjent praksisfelt.  

Både praksisveileder og lærer kom med mange konkrete forslag for hva hun kunne fylle 

planen med. Studenten lyttet og noterte. Midt i samtalen bryter hun inn: ”Dere vet jo alt dette 

fra før! Kan dere ikke bare si det på forhånd? Kan vi ikke slutte med denne gjetteleken?” 
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Denne samtalen ble innledningen til at vi vurderte hensikten med en obligatorisk individuell 

praksisplan. Studentene var ofte utålmodige etter å komme i gang med å praktisere sykepleie 

selvstendig. Erfaringene var imidlertid at studentene brukte relativt lang tid av 

praksisperioden til å definere arbeidsoppgaver og mulige læresituasjoner i det daglige 

arbeidet. Når studiekravet var å presentere en plan for praksisperioden uten å kjenne til 

læringsmulighetene, ble praksisplanen et lite hensiktmessig arbeidsverktøy.  

 

En annen utfordring var språklige formuleringer i avdeling for helsefags modulplan. Den ble 

ofte oppfattet som vanskelig å forstå. Særlig var det operasjonaliseringen av de forskjellige 

målområdene som var vanskelig. Hva mente egentlig skolen med formuleringen ” 

kommuniserer hensiktsmessig” eller ” har forståelse for andre yrkesgruppers ansvarsområde” 

Erfaringene var at det gikk mye tid på praksisplansamtaler og evalueringssamtaler til å 

oversette stammespråket fra skolen til praksis, og omvendt. Det kunne være en halsbrekkende 

øvelse å koble forbindelsen mellom utdanningens mål og de daglige gjøremålene i 

hjemmesykepleien. Det gjorde seg gjeldende både ved utforming av praksisplan eller under 

plan- og evalueringssamtalene. 

 

Vi utfordret nå synet på studentens ansvar for egen læring. Hva innebar dette ansvaret, og 

hvordan stod det i forbindelse med utdanningens og hjemmesykepleiens ansvar for 

studentenes læringssituasjon? En side ved dette var spørsmålet om ansvaret for læring i for 

stor grad skyves over på studenten. Vi reflekterte over forholdet mellom studentens ansvar for 

egen læringsprosess og utdanningens og praksisstedets ansvar for å tilrettelegge og følge opp 

og støtte læringsprosessen for studentene. Tollefsen & Mekki (1999) argumenterer for at en 

mer styrt læreprosess for studentene ikke nødvendigvis fratar studentens ansvar for egen 

læring. En bedre styring kunne derimot virke fremmende for mulighetene for at studenten 

kunne ivareta dette ansvaret.  

 

Men i Rom for læring var det ikke først og fremst læringsprosessene som skulle styres. De er 

mer kontekstavhengige i et interaktivt samspill mellom individ og kontekst enn hva styring 

kan tjene til. Det handler mer om de ulike og høyst individuelle prosessene som skjer når 

studentens læringsløp utvikler seg. Men via læringsstrategien, som var en strukturell 

betingelse, kunne styres mer.  Det handlet mer om mer definerte veier å gå for å nå målet. 

Resultatet etter studentens bønn om at vi måtte slutte med gjetteleken, ble at prosjektet 
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utarbeidet en ferdig praksisplan for alle studentene. Dokumentet fikk arbeidstittelen ” Ut å fly 

på egne vinger”. Tittelen knytter assosiasjoner til selvstendighet, som henspeiler det 

overordnede målet for modul 6. Hovedbudskapet i planen var at arbeid og læring hører 

sammen. Personalet og studenter skulle gjensidig være ressurser for hverandre. 

Arbeidsoppgaver skulle i større og større grad overtas av studenter. Til gjengjeld skulle 

praksisveiledere og øvrig personale frigjøre tid til veiledning av studenter.  

 

Planen inneholdt seks forhåndsdefinerte læresituasjoner. Studentene skulle planlegge og 

gjennomføre disse som en obligatorisk del av praksis. Kravet var videre at de rett etter 

gjennomføring av hver læresituasjon skulle skrive et refleksjonsnotat, som skulle leveres 

praksisveileder og lærer for kommentarer. Den direkte foranledningen til utviklingen av 

denne ordningen var studentens utsagn om å slutte med gjetteleken. Noen av 

arbeidsoppgavene som var vanlige i hjemmesykepleien, kunne generaliseres og formuleres 

som oppgaver som alle studentene skulle gjennomføre. Tenkningen var at arbeid og læring 

skulle kobles, gjennom en større grad av systematikk og refleksjonsarbeid. Målet var å velge 

ut noen typiske arbeidsoppgaver som egnet seg som planlagte læresituasjoner. Hva slags 

arbeidsoppgaver som ble gjort i hjemmesykepleien ble sett i sammenheng med utdanningens 

mål om å utvikle evne til selvstendighet og til å ta ansvar for utøvelse av helhetlig sykepleie. 

 

Dette er et eksempel på hvordan prosjektet fanget opp tilsynelatende ubetydelige utsagn som 

viktige signaler og kilder for utvikling. Ved at studentens utsagn ble gjort til gjenstand for 

oppmerksomhet og bevisst refleksjon, søkte vi (lærer, studenter og praksisveiledere) etter nye 

læringsstrategier. Slik ble tiltak definert og funnet relevant for utprøving, selv om ikke alle 

sider av tiltaket var vurdert fullt ut på forhånd. 

 

Dette var imidlertid ikke en helt ny og orginal idè. Avdeling for helsefags modul 2 

(praksisstudier i sykehjem i første utdanningsår) hadde nylig innført en liknende ordning. For 

Rom for læring var et poeng å utvikle en mer sammenhengende og gjenkjennbar metodikk 

mellom de ulike praksisstudiene i utdanningen, men som var tilpasset til en annen praksistype 

og til siste utdanningsår. 

 

Følgende arbeidsoppgaver ble definert som planlagte læresituasjoner, og var obligatoriske for 

alle studentene: 

1. Gjennomføring av en praktisk ferdighet (valgfri) 
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2. Lede muntlig rapport en uke 

3. Lede seinvakt 

4. Fra søknad til vedtak; Saksbehandling  

5. Studentene overtar arbeidslaget for en dag  

6. Studentene presenterer og diskuterer forskningsresultater fra et obligatorisk arbeid med et 

case-studie (passeringstest) for personalgruppen 

 

Tidspunkt for gjennomføring av læresituasjonene ble planlagt ved oppstart av studentenes 

praksisperiode sammen med lærer, student og praksisveileder. Rett etter gjennomføring av 

hver læresituasjon skrev studenten en evaluering, med fokus på selvstendighet og evne til å ta 

ansvar i situasjonen.  Praksisveileder vurderte deretter studentens egenevaluering gjennom 

skriftlig tilbakemelding til studenten. Til sammen ble læresituasjonene en dokumentasjon og 

dermed et supplement for den formelle evalueringen av studenten. Samlet sett ble dette et 

praktisk verktøy som fungerte både for planlegging av praksis og som evalueringsgrunnlag. 

 

Planlagte læresituasjoner ble vurdert positivt både av studentene, praksisveilederne og 

lærerne. Oppfatningen om hvilke arbeidsoppgaver som var mest relevant som planlagte 

læresituasjoner varierte, og ble vurdert og revidert flere ganger. Mot slutten av hver 

praksisperiode ble studentene invitert til å gi poeng fra 0 – 10 for hver læresituasjon, der 0 var 

lavest og 10 var høyest score i forhold til opplevd læringsutbytte om det å opptre selvstendig.  

 

Studentene fra fem forskjellige praksisperioder evaluerte læresituasjonene om det å lede 

seinvakt (alternativt helgevakt), lede muntlig rapport og å overta arbeidslaget som ”vinnerne” 

(læresituasjonen nr. 2, 3 og 5) med en score 8 – 10 poeng. Saksbehandling (læresituasjon nr. 

4) ble vurdert som en viktig læresituasjon, men ble ikke realisert av alle studentene. Det kom 

ikke inn søknader, eller læresituasjonen glapp fordi andre enn praksisveileder utførte disse 

oppgavene, og ikke var informert eller oppmerksom på at de skulle koble studentene til dette 

arbeidet. Alternativet om at revurdering av vedtak kunne gjøres, ble lite brukt. 

Læresituasjonen om utførelse av en praktisk ferdighet (læresituasjon nr.1) ble mer gjort som 

et pliktløp av studentene. Mange mente de kunne dette fra før, men var greit nok å skrive om 

for å få en vurdering av sin evne til å håndtere prosedyrer på egen hånd.  Å presentere 

forskningsresultater om avgrensede problemstillinger i et case- studie (læresituasjon nr. 6) var 

avhengig av om studenten likte å undervise. Noen var begeistret over at arbeidet deres ikke 

var blitt ”skuffemat”, men at det derimot kunne komme til nytte for den konkrete pasienten. 
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Andre syntes det var ”grusomt” å skulle stå foran personalet å undervise. Poenget ved å la 

dette være en læresituasjon, var begrunnet i at skoleoppgaver skulle ha en direkte forbindelse 

til den praktiske hverdagen i praksis. Vi ønsket at de skolske oppgavene slik Heggen (1995) 

karakteriserer slike oppgaver, skulle få direkte betydning for pasientpleien. Men resultatenes 

relevans for praksis kom delvis i bakgrunnen på grunn av den formidlende, undervisende 

formen. Studenten og deltakerne var mer fokusert på hvordan presentasjonen og 

undervisningen ble gjennomført enn på pasientens problematikk og muligheter for 

forbedringer av pasientpleien. Her lå likevel en mulighet for praksis` selv til å bruke 

resultatene.  

 

Samlet sett er en slik rating ikke pålitelig som et faglig argument alene for at akkurat disse 

læringssituasjonene er det riktige å gjøre. Men det gir en klar indikasjon på at studentene selv 

opplevde at å håndtere ledende og koordinerende oppgaver nært knyttet til enkeltpasienter var 

oppgaver som var inspirerende læring i denne siste delen av utdanningen.  

 

Opplegget ble implementert i modul 6 våren 2005 etter en grundig gjennomgang og 

ytterligere revisjon. Planlagte læresituasjoner ble også innført i kliniske studier i psykisk 

helsearbeid, som er en del av modul 6. På denne måten fikk arbeidet i Rom for læring også 

betydning for andre praksisstudier enn hjemmesykepleien.  

Lærerkollegiet i modul 6 konkretiserte oppgaver de mente det var godt læringspotensial for, 

og muligheter for å gjennomføre i alle kommunene i Vestfold. I alt fem læresituasjoner ble 

konkretisert (vedlegg 1). Det ble utarbeidet et dokument til bruk for dokumentasjon av hver 

læresituasjon, som vektla studentens refleksjon og faglige begrunnelser (vedlegg 2). Denne 

dokumentasjonen ble et viktig grunnlag for evaluering, og det ble utarbeidet et nytt 

evalueringsdokument (vedlegg 3).  

 

 

Det er verd å merke seg at de tre læresituasjonene som studentene verdsatte høyest, ikke 

inngår i det endelige opplegget som ble implementert i drift.  Det er blant annet en 

konsekvens av at antall studenter varierer. Det er ikke mulig å ”overta arbeidslag” som en 

planlagt læresituasjon dersom det ikke er flere studenter samtidig i praksis. De fleste 

kommunene, eller sonene i hver kommune, tar imot èn student for hver periode.  
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Å lede kvelds- eller helgevakter kan være helt annerledes i en bykommune enn i Stokke 

kommune pga lokale organiseringsformer. En slik læresituasjon lar seg ikke automatisk 

overføre uten lokal tilpasning.  

 

Selv om vi i Stokke kommune hadde en høy scoore på enkelte læresituasjoner, sikrer det ikke 

en suksess i andre kommuner. Det var begrunnelsen for at lærerne i modul 6 valgte å definere 

andre læresituasjoner enn de som ble brukt i prosjektet, for å sikre at de var mulig å 

gjennomføre i andre kommuner. En annen måte kan være å definere flere læresituasjoner der 

et visst antall skal gjennomføres. Da ivaretas både fleksibilitet, variasjon og lokal tilpasning. 

En slik ordning ble implementert i praksisstudier i psykisk helsearbeid, der studenten selv 

velger fem av i alt ti foreslåtte læresituasjoner.  

 

4.2.2 Veiledning er lønna for jobben  

Det var en utfordring å legge til rette for at studentene skulle få en reell mulighet til å fungere 

nært opp til å praktisere sykepleieryrket selvstendig, og samtidig være studerende. Vi ønsket 

at studentene skulle erfare at de ble inkludert og regnet som en verdifull ressurs i 

arbeidsfellesskapet i løpet av de 10 ukene praksisperiodene varte. Sykepleierne som var 

formelt oppnevnt som praksisveiledere hadde ansvar for tilrettelegging, veiledning og 

evalueringen av èn eller to studenter for hver periode. Arbeidsfellesskapet skulle inkludere 

studentene slik at de til sammen utgjorde et faglig fellesskap, selv om deres formelle 

posisjoner var forskjellige. En slik tilnærming var utfordrende når vi skulle finne en god 

kobling mellom læring og arbeid, og mellom mange aktører. 

 

De fleste studentene evaluerte det positivt og anerkjennende at de ble regnet med, og at de 

etter hvert fikk gjøre selvstendig arbeid. De hadde egne arbeidslister etter en to – ukers bli 

kjent- periode. Flere ga uttrykk for at dette var den beste praksisen de hadde vært med på 

fordi de ble stolt på, fikk ansvar og måtte stå i utfordrende situasjoner alene. De fikk god 

tilgang på læringssituasjoner ved at de deltok på så lik linje med ansatte som mulig. De måtte 

observere, skaffe seg oversikt og tolke informasjon og vurdere tiltak der og da i situasjonene, 

og sjekke ut egne faglige resonnement og begrunnelser med veiledere eller andre. Det ble av 

mange oppfattet som en situasjon der de oppdaget sitt eget kunnskapsgrunnlag (både styrke 

og mangler). Det ga mulighet for innsikt i egen faglig ståsted gjennom et reelt faglig 

samarbeid på kollegabasis.  
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Flere ga uttrykk for at de i tidligere praksisstudier hadde stilt seg mer avventende og 

observerende i liknende situasjoner, men at de nå lærte ved selv å måtte handle. Dette skal 

selvfølgelig også sees i sammenheng med at de nå var i siste studieår og praksisperiode, der 

læringsprosessen fra de tidligere delene av studiet nettopp hadde ført dem til denne mer 

selvstendige posisjonen.  

 

Noen ga uttrykk for at de syntes dette opplegget var et pes, og at de gjorde for mye arbeid 

uten at de skjønte hva de lærte gjennom å gjøre pleieoppgaver de allerede kunne fra før, og 

som de ved å ta ekstravakter likevel kunne gjøre og få utbetalt lønn for arbeidet. Opplevelsen 

av å være ulønnet arbeidskraft ble nevnt. Om enn av noen få – men tas med her som et uttrykk 

for noe som manglet. For hva var lønnen i dette studieopplegget?   

 

Utfordringen lå i både å kommunisere, men også å praktisere at læring var lønnen til 

studentene. Refleksjon både via egenrefleksjon, i skriftlige arbeider og som planlagt 

veiledning var viktige elementer i læringsopplegget. Klinisk veiledning er en av 

praksisveiledernes kjernefunksjoner. Det var allerede en etablert ordning med at 

praksisveilederne fikk godtgjørelse fra avdeling for helsefag for å være praksisveileder. Hver 

praksisveileder hadde krav på ca. 180 kroner pr. student pr. uke. Når skatt er trukket fra, blir 

det nærmest symbolske summer for den enkelte. Men når vi ser den samlede summen fra hele 

prosjektperioden på ca. 65 000 kroner, utvider perspektivet seg. Likevel viste det seg at 

praktisering av planlagt, systematisk veiledning og refleksjon over egen praksis ble begrenset. 

Studentene erfarte at de trådte inn i en travel hverdag, der veiledning og planlagte samtaler 

med praksisveileder ofte måtte vike for de daglige arbeidsoppgavene.  

 

Tilfeldigheter preget praksisveiledernes muligheter for planlagt veiledning av studentene. Det 

ble et kritisk forhold i prosjektet. I noen tilfeller fungerte alle forholdene optimalt, der 

praksisveileder tilrettela for veiledning og faglige samtaler med studenten. Selv om slik 

veiledning ikke alltid var planlagt, kilte de inn jevnlig tid i hverdagen for samtaler og 

refleksjon over praksis sammen med studenten. Noen praksisveiledere fremstod som svært 

pliktoppfyllende, og brukte fritid (og sågar sykemeldingstid) til å gi skriftlige 

tilbakemeldinger på studentarbeider. Andre mente studentoppfølging var en del av 

normalarbeidstiden, og justerte innsatsen etter dette. Samlet sett trer et sammensatt bilde frem 

av hvordan studentoppfølgingen ble ivaretatt. 
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De fleste studentene etterlyste mer planlagt og systematisk veiledning. Praksisveiledere ga 

uttrykk for å ha dårlig samvittighet for ikke å veilede nok. Den første tiden i praksis gikk 

studenten og praksisveileder (eller en annen) sammen til pasientene, og benyttet ofte tiden i 

bilen mellom hvert pasientbesøk som viktig tidslomme til faglig samtale. Men når studentene 

fikk ansvaret for pasientpleien alene, mistet de noe av denne muligheten. Argumentet om at 

mange studenter i praksis representerte en ressurs ved at de etter hvert kunne overta 

praksisveileders oppgaver som så skulle få frigitt veiledningstid, ble svekket. Tiden som 

praksisveileder fikk frigjort som følge av at studentene overtok arbeid etter hvert, ble kun 

unntaksvis planlagt avsatt og gjennomført som oppfølgings- og evalueringssamtaler.  

 

Argumentet om at lønna var læring, ble derfor ikke troverdig nok. Andre forhold enn 

disponering av tid spilte også inn, uten at denne siden av prosjektresultatene fremstår mindre 

uheldig. Turnusplanen for student og praksisveileder var sjelden helt sammenfallende. Alle 

praksisveilederne hadde reduserte stillinger (mellom 50 – 90 % stilling) og begrenset 

muligheten for tilstedeværelsen sammen med studenten. Mange studenter arbeidet andre 

steder ved siden av studiene, og særlig på kvelder og i helger. Det begrenset hvor mange 

helger de var sammen med praksisveileder. 

 

Ved praksisveileders fravær (ferie, kurs, sykefravær, annet) var det tilfeldig om andre trådte 

inn som veileder, og om praksisveileder planla dette eller ikke. Også en travel hverdag for 

sykepleierne generelt gjorde at tid for veiledning med studenten kunne bli en salderingspost. 

Den pågående omorganiseringen av hjemmetjenesten og medvirkning i andre delprosjekter 

var også medvirkende til at veiledning fra praksisveilederne eller andre kunne bli tilfeldig. 

 

Lærer hadde planlagte veiledningsopplegg fire ganger for hver studentgruppe. I tillegg ledet 

lærer samrefleksjon, som ble gjennomført annen hver uke (se kap. 4.3). Dette ble evaluert av 

studentene som viktige arenaer for faglig refleksjon. Det kunne likevel ikke kompensere for at 

oppfølgingen de trengte som en del av den daglige praksis var praksisveileders veiledning.  

 

Praksisveilederen ble krumtappen for studentenes læringsprosess, hvilket også tidligere kom 

frem i prosjektarbeid av liknende karakter (Fermann 2001). Ved at denne planlagte og 

jevnlige muligheten for refleksjon over praksis ble for tilfeldig, resulterte det i en missing link 
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i opplegget. Det svekket både argumentet om at veiledning og læring var lønn for arbeidet, og 

forsvarligheten av at flere studenter avvikler praksisstudiene på samme praksissted samtidig.  

 

Samtidig ga de fleste studentene uttrykk for at dette hadde vært en svært lærerik 

praksisperiode. Kan det ha noe med forskjellighet i forståelsen av hva god veiledning og 

oppfølging egentlig er? Dette spørsmålet som er kommet opp som et resultat av dette 

prosjektet, er interessant og relevant å utforske mer. 

 

4.2.3  Bil og mobil – bare for ansatte? 

Spørsmål om tilrettelegging for læring via system og rutiner, handlet også om bil og mobil i 

hjemmesykepleien. For å lære å være selvstendig sykepleier var læringsopplegget bygget opp 

rundt en forståelse av at arbeid og læring var en side av samme sak. Studentene var forventet 

å skulle utføre selvstendig sykepleie til pasientene etter hvert som de ble kjent. Dette er i seg 

selv ikke noe nytt i praksisstudiene for studentene. Men for å realisere mulighetene for å se 

arbeid og læring som en side av samme sak, var det nødvendig å fokusere på behovet for 

materielle ressurser for studentene. 

 

En særegenhet ved hjemmesykepleie som praksis er at arbeidet foregår i andres hjem. Bil er 

derfor en betingelse for å komme frem til pasientene, og særlig i en landkommune som 

Stokke. Kommunen holder tjenestebiler for alle ansatte. Studentene stilte seg noe undrende til 

at det var forventet at de skulle arbeide så nært opp til det å være sykepleier, samtidig som de 

ikke fikk de samme materielle betingelsene som ansatte. Det ble møtt med forståelse fra 

praksisstedets ledelse. Det forsøkt løst ved at de enten brukte egen bil, eller at de ble kjørt til 

og fra av andre i kollegiet. Det krevde mye koordinering, og mangel på egen bil eller 

tjenestebil begrenset muligheten for studentene til å velge læresituasjoner.  

 

Hjemmesykepleiens særegenhet som praksis er videre at utøvelsen (i all hovedsak) skjer ved 

at pleierne arbeider alene. Mobiltelefon er det viktigste tekniske hjelpemidlet for personalet til 

å ha kontakt med hverandre, lederne og eksterne samarbeidspartnere. Den er helt avgjørende 

for en effektiv tjeneste både for å få rask hjelp i en nødsituasjon, til å koordinere og 

omprioritere, gi beskjeder og for å konferere med hverandre i faglige spørsmål som trengs 

rask avklaring på. Studenter som utfører slikt arbeid på egenhånd, skal handle under 

veiledning. Da blir telefonen det hjelpemidlet som kan bidra til å sikre forsvarlighet både ut 
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fra pasientens og studentens behov. Men hjemmesykepleien hadde ingen telefoner avsatt 

spesielt til studenter, heller ikke når antall studenter økte. Studenten brukte pasientenes 

telefon eller sin egen private mobiltelefon, eller en av telefonene fra kontoret hvis noen var 

ledige. 

 

Det hersket ulike meninger blant studentene om praksisstedet burde ha mobiltelefoner for 

studentene. Noen ønsket å bruke sine egne, for da slapp de å gjøre seg kjent med ny teknologi. 

Men noen foreslo at praksisstedet burde dele ut kontantkort slik at de fikk kompensasjon for 

bruk av privat mobiltelefon i tjenesten. Andre mente at det var en selvfølge at mobil var noe 

praksisstedet skulle holde som en nødvendig forutsetning for læringsopplegget.  

 

Saken om bil og mobil ble flere ganger diskutert med ledelsen i hjemmesykepleien, 

virksomhetsleder og også i møte der ledelsen ved avdeling for helsefag deltok. Det var 

enighet om at mobiltelefoner for studenter var nødvendig, og at det var naturlig at det var 

hjemmetjenesten som stod for finansieringen. Økonomien tillot ikke å prioritere innkjøp av 

studenttelefoner i prosjektperioden.  

Saken om kommunal bil for studentene ble møtt med forståelse, men ikke fremmet som 

formell sak i kommunen.  

 

4.2.4 Gjennomgående praksisstudier for mange studenter? 

Som nevnt tidligere var det knyttet stor forventning om at Stokkeprosjektet skulle bidra til at 

mange studenter hadde praksis i alle deler av helsetjenesten i Stokke kommune. Disse 

interessene ble fremhevet både fra kommunens side og fra avdeling for helsefag. Både 

sykehjemsavdelingene, rehabiliteringsenheten, enhetene for demente, hjemmesykepleien, 

kommunens psykiatritjeneste og helsesøstertjeneste /forebyggende helsearbeid var naturlige 

arenaer for sykepleierstudentens praksis. 

 

Gjennomgående praksisstudier ble et tema for nærmere utredning. Med det forstås at den 

enkelte student skulle kunne velge Stokke kommune som praksissted for alle praksisstudiene i 

kommunehelsetjenesten og i psykiatritjenesten over en tre- årsperiode. Det ble antatt at det 

ville være gunstlig både i et læringsperspektiv for studenten, og som rekrutteringsstrategi for 

kommunen.  
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Dette viste seg snart at det var et ugunstig spor å følge. Mange studenter følger ikke et 

normert studieløp. Noen tar permisjon, andre må ta deler av studiet på nytt, noen tar deler av 

praksisstudiene i utlandet. I tillegg ville det ligge en forutsetning i et slikt opplegg at det 

samme antallet studenter skulle ha praksis i alle deltjenestene. Det ville bli et for statisk 

opplegg, fordi praksisstedenes forutsetninger varierer for å kunne være arena for 

studentpraksis. Arbeidsmengde, bemanning og organisatoriske forhold er i bevegelse, og et 

hvert praksissted må ha en frihet til å bestemme selv om og hvor mange studenter de er klar 

for å ta imot til enhver tid. Gjennomgående praksisplasser for et forhåndsbestemt antall 

studenter ville forplikte hver tjeneste og enhet til å forskuttere en garanti på å ta imot et visst 

antall praksisplasser tre år frem i tid. Det ble tidlig klart at det var en lite realistisk modell å gå 

videre på.  

 

Kommunens psykiatritjeneste og lærer i sykepleierutdanningens psykiatripraksis drøftet 

muligheten for at praksisstudiene i psykisk helsearbeid kunne gjennomføres i Stokke 

kommune. Dette var heller ikke et realistisk spor å følge opp i prosjektet. Stokke er en liten 

kommune og tjenestens egenart ville gi begrensede læringsmuligheter for 

grunnutdanningsstudentene. Psykiatritjenesten var klare på at de ville prioritere å ta imot 

studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid, og at det var det de hadde kapasitet til. 

Helsesøstertjenesten var imidlertid interessert og tok initiativ til å inngå i et tettere samarbeid 

om studentpraksis. Men et slikt samarbeid var ikke avhengig av at praksisstudiene var 

gjennomgående. Utviklingen av dette ble derfor ikke inkludert som en del av Rom for læring, 

særlig begrunnet i prosessene som gradvis førte til at prosjektet ble lokalt forankret i 

hjemmesykepleien. 

 

I prosjektperioden avviklet i alt 78 sykepleierstudenter praksisstudiene sine i Stokke 

kommune, hvorav 43 i hjemmesykepleietjenesten. Innledende samtaler i 2002 med ledelsen i 

hjemmesykepleien avdekket at de ikke så det realistisk å øke antallet studenter pr. periode. De 

var midt i en større omstillingsprosess, og så det lite gunstlig å ha mer enn en – to studenter av 

gangen. Dette var vurdert både ut fra mulighetene for studentens læring, og kapasitet og 

motivasjonen i sin egen personalgruppe. Etter omorganiseringen av hjemmesykepleien, som 

nå ble delt inn i tre mindre arbeidslag, meldte interessen seg for at organiseringen i seg selv 

hadde åpnet for muligheten til å ha flere studenter samtidig. Vi startet derfor ut med å øke 

antall studenter til èn student pr. arbeidslag. Erfaringene var gode, og fra våren 2004 ble antall 

studenter økt til inntil seks studenter pr. praksisperiode.  
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Erfaringene viser at innstillingen til hvor mange studenter som kunne være i praksis samtidig, 

endret seg blant personalet og lederne i hjemmesykepleien. Dette har sannsynligvis 

sammenheng med den dialogen og samarbeidet som ble etablert mellom lærer, studenter og 

personale. Det ga muligheter for direkte innflytelse og deltakelse, men også økt 

oppmerksomhet på at oppfølging av studenter er den del av arbeidet. Eksempelvis ble 

planleggingen av hver praksisperiode og utvikling av de planlagte læresituasjonene gjort i 

fellesskap. Samrefleksjon inkluderte både lærer, personale og studenter. Praksisveilederne i 

samarbeid med ledelsen laget eget introduksjonsprogram for studentene. Gjennom denne 

prosessen fikk praksisstudiene mye oppmerksomhet og betydning, og hjemmesykepleien så 

det som interessant og lærerikt å ha flere studenter samtidig. Fra at èn – to studenter hadde 

praksis i hjemmesykepleien v/ prosjektstart, avsluttet prosjektet med å ha seks studenter 

samtidig i praksis. Dette var et tydelig tegn på en holdningsendring, men også at de 

strukturelle forholdene var endret. Blant annet ble hjemmesykepleien omorganisert til tre 

mindre arbeidslag, noe som åpnet opp for å kunne ha studenter på hvert arbeidslag.  

 

Prosjektet har ingen dokumentasjon som kan gi et fyllestgjørende og forklarende svar på 

denne endringsprosessen. Prosjektet har imidlertid gode erfaringer med at når lærer har en 

lokal tilknytning til praksissted over tid, skapes mulighet for dialog og samspill. Dessuten gir 

det mulighet for innsyn i og forståelse for hverandres yrkesfunksjon både som lærer og 

hjemmesykepleier. Det er sannsynlig at disse forholdene er en del av forklaringsbildet.   

 

4.2.5 Oppsummering 

Planlagte læresituasjoner viste seg å være en nyvinning i hjemmesykepleien som 

styringsstrategi for studentenes læringsløp. Det ga rom for aktiv og handlingsrettet praksis, 

basert på etter hvert en selvstendig utførelse. Dokumentasjon av planlagte læresituasjoner ga 

videre mulighet for studentens egenrefleksjon over egen praksis og som grunnlag for 

evaluering. Veiledningsopplegget fra praksisveiledere ble for tilfeldig. Argumentet om at 

læring og veiledning er lønna for arbeidet, ble ikke troverdig nok. Med opptil seks studenter 

samtidig i praksis representerte de en reell ressurs i arbeidsfellesskapet, men fikk likevel ikke 

samme tilgang på materielle ressurser (bil og mobil) som personalet.  
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I hjemmesykepleien endret holdningen seg fra at de kunne ta i mot èn eller to studenter for 

hver gang, til å se det reelt å kunne ta imot seks studenter samtidig. Dette hadde sammenheng 

med omorganiseringen av hjemmesykepleien. De tre arbeidslagene ble små, oversiktige 

organisatoriske forhold som for studentenes læring var ideelle læringsarenaer.  

Mulighetene for systematisk oppfølging og veiledning var likevel mangelfull, og ble en kritisk 

avveining i forhold til læring for hvor mange studenter det var forsvarlig å ha i praksis til en 

hver tid. 

Samtidig er det lite som tyder på at mange studenter i seg selv reduserte mulighetene for 

veiledning. Det er grunn til å arbeide mer systematisk og refleksivt omkring spørsmål om 

hvilke former for oppfølging som gir gode læringsbetingelser for studenter i klinisk praksis. 

Er for eksempel tiden sammen i bilen mellom to besøk en viktig og gylden stund for læring? 

 

 

4.3 Læringsrommet Samrefleksjon 

Å koble læring med erfaringene fra de pågående tjenesteutviklingsprosjektene var den 

opprinnelige intensjonen med oppstart av samrefleksjon. Det var planlagt sju avdelingsvise 

grupper for samrefleksjon. Utviklingen av Stokkeprosjektet begrenset denne muligheten noe 

(se kap.5.1). Men også travel hverdag og problemer med å slippe fra avdelingen, førte til at 

institusjonstjenesten etter få utprøvningsmøter ikke etablerte samrefleksjon. Dette 

læringsrommet derfor et tiltak som kun ble gjennomført i hjemmesykepleien.  

 

4.3.1 Samrefleksjonsmodellen 

I dagens sykepleierutdanning samles lærer og studenter for veiledning i konkrete 

problemstillinger fra den praktiske hverdagen. Veiledning er ikke en naturlig del av 

arbeidsdagen i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Studenter stilte seg undrende til 

hvorfor veiledning var så viktig i utdanningen, når det ikke er en vanlig del av arbeidet som 

utdannet sykepleier. I samrefleksjon deltar både pleiepersonalet og studenter, lærere og ledere 

Modellen bygger på erfaringer fra et tidligere prosjekt, der begrepet samrefleksjon først 

oppstod (Horntvedt og Kyrkjebø 2000).  
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Rammer 

Samrefleksjon har faste rammer i forhold til tid, sted, tilgang til gruppen og ledelse. Tid og 

sted er bestemt og gjort kjent på forhånd. Deltakelsen er basert på frivillighet. 

Sammensetningen av deltakere varierer fra gang til gang ut fra hvem som er til stede i praksis 

den aktuelle dagen samrefleksjon er planlagt. Samrefleksjon er åpen for alle ansatte 

uavhengig av utdannelse og stilling, og inkluderer både vikarer, studenter, elever og lærlinger. 

Dette er helt nytt, da tradisjonell veiledning som oftest er gruppebaserte med faste 

medlemmer, gjerne yrkesspesifike og strukturert som planlagte møter over tid og med en 

utdannet veileder som leder. Lærer er den eneste som representerer kontinuitet i samrefleksjon 

og som er den som leder samrefleksjon hver gang.  

 

Innholdsstruktur 

Samrefleksjon er sentrert om sykepleiefaglige utfordringer i det daglige arbeidet med 

pasientene. Utfordringen er ikke definert på forhånd, men velges demokratisk av gruppen fra 

gang til gang ut fra de ulike problemstillingene som deltakerne har med seg inn. Den valgte 

situasjonen blir deretter utdypet av den som presenterer problemstillingen, for deretter å la 

ordet gå på rundgang mellom deltakerne for å stille utdypende spørsmål. Sammen deler 

deltakerne tanker og følelser og finner ut hva situasjonen egentlig dreier seg om. En leter etter 

positive intensjoner som eventuelt ligger bak negative handlinger for dem det gjelder. 

Deltakerne deler kunnskaper (erfaringer og teoretisk kunnskap) som er i gruppa, og de søker 

alternative måter for å innfri den positive intensjonen på som tjener alle parter. Det vektlegges 

at samrefleksjon skal oppnå en utvidet forståelse for problemstillingen blant deltakerne, ikke 

nødvendigvis konsensus. Men gruppen skal være løsningsorientert og forpliktende i forhold 

til å velge oppfølgende tiltak. Samtalestrukturen er dynamisk ved at situasjonen i seg selv vil 

ha innflytelse for hvor stringent grunnstrukturen følges.  

 

Verdiforankring 

Samrefleksjon er verdiforankret i frivillighet og likeverdighet. Deltakerne må vite hva 

samrefleksjon går ut på, slik at de kan velge grad av deltakelse. Likeverdighet forankres 

utover faglig og formell posisjon. Alle skal vises oppmerksomhet og respekt. Ingen skal få 

mishagsytringer verbalt eller nonverbalt som respons på sine tilkjennegitte utfordringer eller 

manglende sådanne. Fagutdannede, studenter og ufaglærde er likeverdige deltakere. Denne 

verdien er grunnleggende i å virkeliggjøre i modellen for samrefleksjon. 
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Lederen av samrefleksjon har et særlig ansvar for å bidra til å skape trygge og åpne relasjoner 

i gruppen. At lederen av samrefleksjon vektlegger at deltakerne blir tatt på alvor og respektert, 

ser vi som enda viktigere enn å komme til konsensus og forpliktende oppfølging for hver 

gang. Det er et fleksibelt forhold mellom den mer tekniske strukturen og de relasjonelle 

forholdene i situasjonen. 

 

4.3.2 Gjennomføring i hjemmesykepleien 

Utgangspunktet for gjennomføringen var tre nyetablerte arbeidslag i hjemmetjenesten etter en 

omorganisering av tjenesten (Strandquist & Fossaas 2005). Hjemmetjenesten hadde fått ny 

turnus, med noe høyere bemanning hver torsdag mellom kl.14.00 – 15.00 enn de øvrige 

dagene som et resultat av arbeid med bemanningsplan (Adal & Strandquist 2004). 

Samrefleksjon ble derfor lagt til dette tidspunktet som en fast struktur. Samrefleksjon ble 

gjennomført hver 3. uke for hvert arbeidslag. På denne måten hjalp to av arbeidslagene til 

med pasientoppgavene den ene timen det tredje arbeidslaget møttes til samrefleksjon. Etter 

hvert utviklet det seg til at samrefleksjon ble gjennomført hver 2. uke der alle studenter og 

personale uavhengig av lagtilhørighet kunne komme. 

Samrefleksjon ble startet opp i november 2003 og ble prøvd ut til april 2005.  

Før oppstart ble det gjennomført internundervisning, det ble laget et notat og en 

informasjonsfolder med nærmere beskrivelse av samrefleksjon. I hele gjennomføringsfasen 

ble ført loggbok på antall fremmøtte og hvilket tema som ble tatt opp. Tiltak som skulle følges 

opp ble konkretisert og hvem som var ansvarlig for oppfølgingen.  

 

Antall deltakere varierte fra 5 – 13, med et gjennomsnitt på sju deltakere. Sammensetningen 

var gjennomgående ulik for hver gang. Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, 

hjemmehjelpere, fast ansatte, vikarer og studenter møtte ut fra interesse og mulighet for å 

slippe fra dagens gjøremål. Å melde inn tema var noe nølende i startfasen, men etter hvert 

kom det opp flere aktuelle tema for hver gang. Det tok etter hvert mellom 5 – 10 minutter for 

å presentere og bestemme dagens tema. Deretter var de neste 40– 45minuttene preget av 

fagdiskusjon, refleksjon og meningsbrytning. De siste minuttene ble ofte forstyrret ved at 

flere forlot møtet for å ha muntlig rapport mellom dag – og kveldsskiftet. 

 

 Fra fokusgruppeintervjuet som ble gjennomført midtveis i prøveperioden sentreres 

resultatene omkring fire tema, som presenteres i det følgende. 
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4.3.3 Sammen om læring 

Det fremkom en entydig positiv holdning til at samrefleksjon foregikk sammen med kollegaer 

og studenter og på tvers av arbeidslagene og yrkesgruppene og at sammensetningen av 

deltakerne varierte fra gang til gang. På den måten ble det variasjon av temaene, og det ble 

fremhevet at studenter tok opp temaer som kanskje ikke personalet hadde tenkt på. Personalet 

uttrykte at de bedre kunne skjønne hva studentene mente. Studenter på sin side mente at de 

hadde nytte av å høre ”hva hjelpepleierne med lang erfaring mente om den saken”. De meldte 

inn tema og spørsmål til samrefleksjon ”som ikke personalet hadde tenkt på”. Det ble lettere å 

skjønne bakgrunnen for at studenter stilte ”rare” spørsmål eller foreslo tiltak. 

  

Personalet fikk spesiell betydning for studentenes læringsprosess. De hadde ofte lang erfaring 

i praktiske måter å møte pasientene på, som var uvurderlig kunnskap for studentene. 

Samrefleksjon har mange eksempler på at tips fra erfarne pleiere fikk betydning for 

studentenes ofte nølende møter med nye pasienter. Da en av studentene ikke kunne skjønne 

hvordan hun skulle få innpass hos en av pasientene, kom følgende utsagn fra en av 

hjelpepleierne; ”Når jeg er hos den pasienten, da skryter jeg masse av henne først, for da er 

det så mye lettere etterpå, når vi skal….” Det er en enkel opplysning innvevd i en times 

samrefleksjon, men som fikk betydning for studentens neste møte med pasienten. 

4.3.4 Å lede samtalen 

At det var læreren som ledet refleksjonssamtalene var viktig. De verdsatte at det var en 

utenfra som ledet samtalene ”…for  du er på utsida av oss, på en måte. Jeg hadde ikke turt å 

snakke hvis det hadde vært forskjellige som ledet fra gang til gang”. Den opprinnelige planen 

om at samrefleksjon skulle bli en selvdrevet aktivitet, var lite aktuell (se kap. 4.1.2). 

 

Samrefleksjon kunne tidvis bli et rom for enkeltes frustrasjon over en presset arbeidssituasjon, 

der containerfunksjonen overtok for refleksjon. I etterkant kunne disse situasjonene også spre 

frustrasjon blant andre. Utfordringen lå i å styre samtalen i tråd med samrefleksjonsmodellens 

verdiforankring (se kap. 4.3.1), der lederen av samrefleksjon hadde et særlig ansvar for at alle 

fikk oppmerksomhet og respekt. Behovet for en klar og sterk styring av samrefleksjon ble 

tydelig. Samtidig signaliserte frustrasjon og følelsesutbrudd et berettiget behov for å ta ut 
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konfliktfylte eller problematiske erfaringer fra arbeidsdagen, men som ikke handlet om 

pasientspørsmål og dermed ikke hørte hjemme innenfor rammen for samrefleksjon.  

 

4.3.5  Nyttig – men tema bestemmer vi selv 

 I hovedsak var erfaringene at samrefleksjon var nyttig både for å få hjelp til å løse praktiske 

problemer, men også oppleve å få dele med andre det flere følte seg alene om. Samrefleksjon 

åpnet for å få tilbakemeldinger på egne tanker. Å få økt forståelse for en sak, selv om det ikke 

ble konkrete tiltak ut av det, ble også uttalt som nyttig. Å lære mer om egne reaksjoner og 

mestring av stress og travelhet var en annen nytteverdi. En utfordring var at det ikke måtte bli 

bare med praten, men at det som ble konklusjonen, måtte følges opp i ettertid. Det var 

variabelt hvordan det ble fulgt opp. 

 

Det var entydig samrefleksjon skulle være et åpent rom der den enkelte kunne ta opp spørsmål 

om pasientpleien eller problemstillinger fra arbeidsfellesskapet. Å forhåndsbestemme tema 

ville resultere i at andre overtok styringen, og at saker som nødvendigvis ikke opptok de 

aktuelle deltakerne akkurat da. 

4.3.6 Nølende nysgjerrighet 

Erfaringene av å reflektere sammen i en strukturert form, hadde berørt nysgjerrighet og 

læringslyst, og samtidig fått frem motet til å reise faglige spørsmål som en trodde en var alene 

om. Hovedsakelig fremstod samrefleksjon som et verdifull læringsrom. Men en sunn skepsis 

kom frem. Det var vanskelig å sitte en time å snakke sammen. Dette var en ny måte å skulle 

bruke arbeidstida på. Strukturen som samrefleksjon bygget på, ble stilt i et spørrende lys. Det 

ble ”mye snakk” noen ganger, og det tok litt for mye tid noen ganger å velge tema. 

Fokusgruppen anbefalte at samrefleksjon skulle videreføres i samme form for å få mer 

erfaring. 

 

 Det var nytt for de fleste å skulle ta opp små men viktige faglige spørsmål som de kunne 

dvele ved i en hel time. Samtidig anes en gryende nysgjerrighet for at samrefleksjon kan ha 

noe verdifullt ved seg. ”Jeg må ærlig innrømme jeg måtte presse meg litt, og jeg hadde jo en 

god følelse når jeg først hadde vært der”. 
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En presset arbeidssituasjon ble en konkurrerende faktor for hva tida skulle brukes til. Behovet 

for å reflektere over og finne løsninger på faglige problemstillinger kom i konflikt med 

gjøremålene i det daglige arbeidet.  

 

4.3.7 Hva er ordentlig arbeid? 

Samrefleksjon som nødvendig arbeid erfares forskjellig. At det å sitte sammen å snakke om 

utfordringer i den daglige pleien skulle være en del av det daglige arbeidet for alle, var nytt og 

uvant. Noen mente dette var viktig og nødvendig arbeid som burde vært en selvfølgelig del av 

arbeidet fordi muligheten for faglige samtaler ellers var minimale. At samrefleksjon var verd 

å bruke tid på ble begrunnet i at det både bidro til å løse praktiske problemer, men også til å 

dele med andre det mange har følt seg alene om. ”Å føle seg alene var ille, og så å oppleve at 

andre føler det likedan - det var nyttig det”.  Å få en økt forståelse for en sak selv om det ikke 

førte til konkrete tiltak ga mulighet for ettertanke, og en bevissthet om ikke å trekke for raske 

konklusjoner.  

 

Men spørsmålet om hva som er forstått som ordentlig arbeid var forskjellig. Det ble en 

utfordring å sitte og prate sammen i en hel time når andre oppgaver ventet. ”Jeg har latt være 

å komme……….. gjorde arbeid i stedet”.  Det ble vanskelig å se på samrefleksjon som arbeid 

innenfor et ofte presset tidsskjema. Noen hadde ikke samvittighet til å sette seg ned å prate når 

pasienter ventet på dem.  

 

Som gruppe skilte studentene seg ut i dette spørsmålet. Om samrefleksjon var arbeid eller 

ikke ble ikke berørt. Tvert imot ga de entydige signaler om at dette var viktig for alle 

deltakerne. Samrefleksjon gjorde at de ble utfordret til å bruke kunnskapene sine sammen 

med personalet og lærer om konkrete saker som hadde betydning for det arbeidet de gjorde i 

det daglige arbeidet i praksis.  

 

 Samrefleksjon ble vurdert som nyttig for studentene når de sammenliknet tradisjonell 

veiledning sammen med studenter og lærer. ”Dette er det beste jeg har vært med på på 

lenge”. At de fikk mulighet til å dele faglige refleksjoner og å bryne seg på faglige uenigheter 

sammen med personalet og lærer, var entydig positivt.  
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4.3.8 Oppsummering  

Samrefleksjon ble ut fra fokusgruppeintervjuet sett på som et viktig læringsrom som burde 

utvikles videre. Det ble ikke implementert som ordinær drift etter denne modellen. Det 

gjenstår å gjøre mer utprøvende arbeid, for å finne en form som praksis kjenner er mer sin 

egen og at det oppleves tilstrekkelig meningsfylt og lærerikt, og som kan innpasses til andre 

gjøremål. Et annet forhold som trenger formell avklaring er lærers rolle og ansvar i praksis. I 

dette opplegget var det lærer som ledet samtalene. Om det å lede samrefleksjon skal være en 

del av lektorfunksjonen er fremdeles et åpent spørsmål. I tillegg er det en forutsetning at 

refleksive samtaler anerkjennes som arbeid. Det er en sannsynlig kulturell forbindelse mellom 

tilfeldighetene i studentenes veiledningsopplegg sammen med praksisveilederne (kap.4.2.2.) 

og hva som regnes som ordentlig arbeid.  

Andre modeller for refleksjon over praksis er sannsynligvis like relevant å prøve ut. 

Hjemmesykepleien i Stokke videreførte denne timen som en fag- og undervisningstime etter 

prosjektavslutning, men med et mer styrt innhold der tema er definert på forhånd. Hvordan 

denne utviklingen kan forstås i lys av resultatene fra fokusgruppeintervjuet, er et interessant 

men foreløpig ubesvart spørsmål.  

 

 

4.4 Læringsrommet Veiledning for praksisveiledere 

Det er tidligere poengtert at praksisveilederne er viktige medspillere for å realisere gode 

praksisstudier for studentene. Å være praksisveileder innebærer å ta på seg veilednings- og 

evalueringsansvar i tillegg til det kliniske arbeidet de har ansvaret for. I tillegg til 

godtgjøringsordningen som tidligere er beskrevet, får alle praksisveiledere i Vestfold tilbud 

om et gratis tre dagers praksisveilederkurs på høgskolen. Rom for læring valgte å følge opp 

den denne tråden ved å tilby regelmessig veiledning for praksisveilederne om det å veilede og 

evaluere studenter.  

4.4.1 Veiledningsopplegget 

For hver ti – ukers praksisperiode ble det satt opp to timers veiledning sammen med de som 

var praksisveiledere den aktuelle perioden sammen med lærer. 

Men også her kom strukturelle forhold til å spille inn for hvordan dette lot seg gjennomføre. 

Interesse og behov for dette tilbudet var til stede blant deltakerne. Men reduserte stillinger, 

turnusarbeid og prioritering av pasientarbeid gjorde det umulig å klare å samle alle til hver 
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samling. Noen ganger kom det èn, andre ganger to eller tre, men aldri var alle 

praksisveilederne samlet. Det hendte også at vi avlyste møtet fordi ingen kunne komme. 

 

Tema som ble tatt opp var eksempelvis: Det er ”noe” som mangler – men hva? Hva er godt 

nok for at studenten kan bestå praksis? Hvordan kan praksisveileder tilrettelegge for at 

studenten blir fulgt opp ved praksisveileders fravær og fridager? Hvilket ansvar har de andre i 

kollegiet for oppfølging av studentene? Spørsmålene var relevante og hadde aktualitet både 

for den enkelte, men også for gruppen.  

 

På den ene siden var det behov for oppfølging og veiledning av praksisveilederne, og på den 

andre siden var ikke de strukturelle forholdene tilrettelagt for å gjennomføre det opplegget 

som prosjektet prøvde ut. Selv om ikke veiledningen ble gjennomført etter intensjonen, ga det 

nyttig erfaring som ble brakt videre til ledelsen ved begge virksomhetene. Avdeling for 

helsefag arrangerer et tre – dagers praksisveilederkurs to ganger pr. år for å heve 

veilederkompetansen blant praksisveilederne. Kurset arrangeres primært for nye veiledere, 

men også for de som har vært på kurset tidligere og som ønsker en repetisjon. Lederne i pleie 

og omsorg stilte spørsmål om kursets nytteverdi stod i forhold til de ressursene det krevde. De 

etterspurte om praksisveilederkurset kunne arrangeres i en mer lokal regi. 

 

4.4.2 Oppsummering 

Ordningen med veiledning for praksisveiledere ble ikke implementert i drift. Tilfeldigheter 

om praksisveileder var på jobb den aktuelle dagen, og om hun kunne slippe fra var èn 

problematisk side for ordningen. Det var forskjell på om den enkelte valgte å bruke 

godtgjøringsordningen fra høgskolen for å møte på veiledning på fridager.  

Utdanningens ansvar og lærernes rolle og funksjon i praksis trenger en større prinsipiell 

klargjøring og formalisering, og som også impliserer spørsmålet om kurs for praksisveiledere. 

Spørsmålet står fortsatt ubesvart i et organisatorisk lys, samtidig som veiledning var et uttrykt 

behov og ønske fra praksisveilederne. 
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4.5 Læringsrommet Rom for ”ALE” 

En av målsettingene for Rom for læring var å prøve ut muligheter for at studenter kunne delta 

i lærernes prosjektarbeid. Ett av delprosjektene i Stokkeprosjektet (Adal & Strandquist 2004) 

hadde brukt et teoretisk rammeverk for å gjøre en kartleggingsundersøkelse om 

pasientbehovene i hjemmesykepleien. Rammeverket er hentet fra Kirkevold (1996) som 

beskriver sykepleie som en praksis som spenner over fire ulike situasjoner. Hun karakteriserer 

sykepleiepraksis enten som akutte, problematiske, ikke-problematiske eller problem-

identifiserende situasjoner (s 48 – 71). Grunnlaget for å ta i bruk rammeverket var behovet for 

et praktisk redskap for å kunne konkretisere individuelle kjennetegn v/ pasientbehovene i 

hjemmesykepleien, og hvilken kompetanse pasientene trengte.  

 

Men var et overordnet teoretisk rammeverk anvendbart og pålitelig å ta i bruk direkte som et 

praktisk redskap for enkeltpasienter? Prosjektet avdekket selv metodiske svakheter ved 

kartleggingsinstrumentet, og etterlyste mer beskrivende kunnskap om hva som kjennetegnet 

de ulike situasjonene i hjemmesykepleiepraksis for å få et bedre grunnlag for å vurdere 

pasientenes situasjon, og derved kompetansebehov.  

 

4.5.1 Studenter deltar i lærernes prosjektarbeid 

Videreutdanningsstudentene i aldring og eldreomsorg (ALE) ved avdeling for helsefag ble 

invitert til å arbeide med dette spørsmålet i forbindelse med studiets avsluttende 

fordypningsarbeid. Her ser vi eksempel på en overbygning mellom Rom for læring og de 

øvrige delprosjektene, som var den opprinnelige målsettingen for Rom for læring og som det 

innledningsvis i rapporten vises til. Med utgangspunkt i tema” Situasjon og kompetanse” ble 

problemstillingen ” Hva kjennetegner pasientsituasjonene i hjemmesykepleiens 

eldreomsorg?” formulert, og vi inviterte videreutdanningsstudentene til å gjøre empiriske 

studier i hjemmesykepleien som en del av deres fordypningsarbeid i utdanningen.  

 

Hensikten var to-sidig. For det første var hensikten å skaffe frem empirisk kunnskap om 

hvilke situasjoner som kjennetegner hjemmesykepleiens eldreomsorg. For det andre var 

hensikten å få mer erfaring med å koble studentarbeid til pågående prosjektarbeid. Året før 

hadde de samme videreutdanningsstudentene deltatt i liknende arbeid. Studentene skulle 

gjennomføre studiekrav om å lære seg å søke og å vurdere forskningsresultater. For å gjøre 
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det både realistisk og praktisk nyttig, inviterte vi derfor prosjektledere til pågående FoU-

prosjekter ved avdeling for helsefag til å presentere sine prosjekter for studentene. 

Prosjektlederne konkretiserte spørsmål som de trengte drahjelp til i sitt prosjekt, og etterspurte 

forskningsresultater om temaer fra sine prosjekter som studentene kunne innhente og vurdere. 

I alt fem prosjekter ble presentert, hvorav to var delprosjekter i Stokkeprosjektet. Resultatene 

fra studentarbeidene ble formidlet som samlerapporter, distribuert til prosjektlederne som var 

fri til å bruke dem videre i sine respektive prosjekter. Opplegget var vurdert nyttig og lærerikt 

både fra studentene og prosjektlederne, og vi ble oppfordret til å videreutvikle metoden for å 

kombinere studiekrav for studenter gjennom studentdeltakelse i lærernes FoU- arbeid. 

.  

Rom for ALE resulterte i at vi utvidet aktivitetene i Rom for læring, og ble nok et eksempel på 

at drift og prosjekt ble nært koblet. Som leder både av denne videreutdanningen og som 

prosjektleder i Rom for læring var veien åpen for en slik kobling. Opplegget ble presentert og 

bifalt både i lærerkollegiet i ALE og av studieleder for videreutdanningene ved avdeling for 

helsefag. Det ble også gitt klarsignal om igangsettelse i Stokkeprosjektets styringsgruppe. 

 

Det var behov for en nærmere avklaring om hvordan studentarbeider kunne bidra. Spørsmålet 

om metodisk tilnærming ble sentral. Skulle studentene velge metode, eller skulle vi styre dette 

valget? Drøftningsrunder i kollegiet i ALE og i prosjektteamet i Stokkeprosjektet førte oss til 

en styrende tilnærming. De studentene som ville delta, skulle følge samme metodikk. Valget 

falt på en tilnærming ut fra spørsmålets karakter, med kvalitativt intervju som metode og med 

sykepleiere som informanter. Dersom mange studenter ville delta, var det nødvendig å 

rekruttere informantene også fra andre kommuner enn Stokke kommune. Vi holdt et 

informasjonsmøte for studentene om rammene for opplegget.  I alt 11 studenter meldte seg 

som uforpliktende interessert. Studentene hadde de samme rammebetingelsene for arbeidet 

med fordypningsoppgavene som de øvrige medstudentene, regulert i fagplanen. 

 

Kirkevolds rammeverk (1996) ble presentert for studentene, og avklarende dialoger om 

hvordan rammeverket kunne brukes. Spørsmålet om rammeverket måtte være en del av det 

teoretiske grunnlaget for studentenes arbeid, eller skulle det være et analytisk redskap, og i så 

fall hvordan?  Studentene skulle ikke teste anvendbarheten av rammeverket, men ha fokus på 

beskrivende nærbilder av ulike situasjoner som sykepleiere møtte i sitt arbeid i 

hjemmesykepleiens eldreomsorg.  Rammeverket ble først og fremst et redskap for å utforme 

intervjuguiden, men ble også brukt som et teoretisk grunnlag for arbeidet.  
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Forberedelsene for videreutdanningsstudentene inkluderte felles samlinger for å ivareta etiske 

sider ved prosjektet. Vi utarbeidet felles skriv for innhenting av tillatelse fra ledere for å 

gjennomføre studiene og skriftlig informert samtykke. I tillegg utarbeidet vi en felles 

intervjuguide.  

 

Deretter fulgte studentene vanlig opplegg i henhold til empiriske studier vedr. 

fordypningsoppgaven. I alt åtte studenter fullførte arbeidet, som ble vurdert individuelt med 

graderte karakterer.  

 

4.5.2 Motivasjon for deltakelse 

Utgangspunktet for studentenes motivasjon var begrunnet i ønsket om at deres 

fordypningsarbeid skulle få en større (praktisk) betydning enn bare å bli skuffemat. At 

kunnskapen kunne komme til praksis nytte, var en uttrykt motivasjonsfaktor fra studentene. 

Erfaringene er at dette var spennende fra studentenes side, men svært arbeidskrevende. De var 

til dels uforberedt på hva et empirisk studie fordret av systematikk, kunnskap og arbeid. Det 

var motiverende for læringsprosessen å tilhøre en gruppe som arbeidet innenfor samme 

tematikk og metodikk, samtidig som arbeidet var individuelt.  

De forventet imidlertid mer drahjelp fra hverandre og fra lærerne enn arbeidet faktisk utløste. 

Hadde vi som lærere og prosjektledere utøst en urealistisk forventning? Det foreligger ikke 

data på dette, men det er likevel grunn til å se mer kritisk på måten vi koblet studenter inn i 

lærernes prosjektarbeid. På den ene siden er det liten tvil om at det er en klok vei å gå, men på 

den andre siden er det grunn til å stille spørsmålstegn med om dette var grundig nok 

gjennomtenkt før det ble etablert som en prøveordning.  

 

4.5.3 Kan vi stole på resultatene? 

Ett spørsmål ble tydelig etter hvert som dette læringsrommet utviklet seg. Når målene for 

aktørene er så forskjellige; hvordan påvirkes påliteligheten av den frembrakte kunnskapen fra 

den enkelte studentrapporten? Hvordan kunne delprosjektet bruke resultatene fra 

studentarbeidet?  
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Studentenes tekstlige bilder er av ulik kvalitet. Noen er klare og tydelige, andre har mer 

konturer. Noen tekster har stor grad av pålitelighet og troverdighet sett i et metodisk-analytisk 

perspektiv, mens andre er på et mer refererende nivå og tett opp til rådatamateriale uten den 

selvstendighet i dataanalysen som kreves for å betraktes som pålitelig til å stå som selvstendig 

kunnskap. Det er naturlig i denne sammenhengen; studentene var i en læresituasjon for 

kunnskapsdannelse og hadde forskjellige forutsetninger for å skape pålitelig kunnskap. 

Kvalitativt var deres arbeider av så forskjellig kvalitet, at de ikke kunne brukes enkeltvis eller 

direkte som selvstendige grunnlag for prosjektet som hadde etterspurt denne kunnskapen. 

Men rapportene til studentene ga viktige indikasjoner om forhold som var verd å se nærmere 

på.  

 

4.5.4 Avklart, men enkelt? 

Rapportene ble derfor gjenstand for et oppfølgingsarbeid i Rom for læring. Prosjektleder 

gjennomgikk alle åtte rapportene, for å kunne gi et mer samlet bilde av forholdet mellom 

pasientsituasjoner i eldreomsorgen og deres behov for kompetanse. Situasjonene som var 

beskrevet blant eldre i hjemmesykepleien kunne kjennetegnes både som avklart og enkle, som 

komplekse, uoversiktlige og problematiske, men også tilsynelatende enkle med en form for 

mer skjult kompleksitet i seg. Flere situasjoner viste seg som mer skiftende, uklare og diffust 

komplekse enn at de kunne kategoriseres innenfor èn av de fire kategoriene.  

 

Studentrapportene viste også til at det var glidende overganger som ikke passet inn i de fire 

kategoriene som Kirkevolds rammeverk skisserte. Særlig var kombinasjonen aldring, 

sykdommer og funksjonssvikt et komplekst forhold som ikke så lett lot seg klassifisere. 

Gamle har ofte flere medisinske sykdommer med atypiske, vage eller manglende 

symptombilder. Endringer i tilstand og funksjonsnivå kan komme nesten umerkelig, og krever 

rask korrigering for å unngå en systemisk, dominoliknende organsvikt (Skogen 1999). Å 

kunne tolke slike vage eller atypiske symptomer krever avansert kompetanse for å kunne gi 

rask og riktig behandling. Var det muligens slik at avklarte situasjoner er eller kan bli uavklart 

og ustabil hvis en overser kompleksiteten?  

 

Fokus ble flyttet over på hvilken kompetanse som syke gamle hadde behov for, og sett i 

sammenheng med konklusjonene i Adal & Strandquists rapport (2004). Konklusjonene deres 

var at avklarte og stabile situasjoner, som hadde en forekomst på vel 86% i 
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undersøkelsesenheten, kunne ivaretas av hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, dersom 

pasientansvarlige sykepleiere ivaretok ansvar for koordinering av tjenestetilbudet og sikret 

kontinuitet for alle pasientene. Denne konklusjonen ble utgangspunktet for diskusjon om 

spørsmålet: Er avklarte situasjoner det samme som enkle situasjoner? Arbeidet utløste nye 

vurderinger og diskusjon, og Rom for ALE deltok i å synliggjøre metodiske svakheter ved 

kategoriseringsmåten. Kunne det være trukket forhastede konklusjoner om anvendelsen av 

dette kartleggingsverktøyet, som kunne gi uheldige virkninger for pasientpleien i 

eldreomsorgen?  

 

Prosessen førte til at de beskrevne situasjonene blant syke gamle og deres behov for 

kompetanse, ble tematisert i ulike fora. Det ble gjennomført undervisning for 

sykepleierstudentene, det ble holdt foredrag på en internasjonal konferanse og det ble skrevet 

et debattinnlegg i fagtidsskrift (Fermann & Næss 2005). Videre ble det satt i gang et 

oppfølgingsprosjekt i regi av Norsk Sykepleierforbund Vestfold for å videreutvikle 

kategoriene i Kirkevolds rammeverk (Strandquist, Næss, Andersson, Stigen, Adal & 

Kirkevold 2005).  

 

4.5.5 Oppsummering 

Sett i lys av målet om å inkludere studentarbeid i eget FoU-arbeid, skapte dette 

læringsrommet nyttig erfaring. Studentene erfarte å være i et faglig fellesskap, kunnskapen de 

frambrakte kom til praktisk nytte for andre prosjekt og utdanningen fikk positiv erfaring ved 

at studenter kan spille en sentral rolle i fagutviklingsarbeid. Det er for prematurt å anbefale 

selve det praktiske opplegget. Særlig er metodiske avveininger et kritisk tema å arbeide mer 

systematisk med. Men liknende innsats bør videreføres og videreutvikles for å vinne fotfeste 

som pålitelig tilnærming i en tettere kobling mellom læring og kunnskapsutvikling på tvers av 

status og tilhørighet.  

 

4.6 Fra rom til rom; dørene åpnes 

Det som særpreget prosjekt Rom for læring, var at vi satte i gang utprøvende arbeid i de 

enkelte læringsrommene uten at alle sider ved enkelttiltakene var utredet og vurdert på 

forhånd. Ideer som ble sett på som fruktbare og realistiske å forfølge, ble konkretisert og 

prøvd, vurdert og videreført, endret eller forkastet. Handlingskomponenten var en drivkraft, i 
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tråd med en aksjonslærende arbeidsmåte for å gjøre noe sammen som var av interesse for 

deltakerne å endre. Prosessene var gjenstand for gjentakende refleksjoner og justeringer. Det 

krevde mot til å tørre å sette i gang utprøvninger der suksess og fiasko var like sannsynlig. 

Det krevde også ydmykhet til å justere og romslighet til å gi slipp på egne kjepphester, til å 

forhandle, tåle nederlag og å slippe motkrefter til.  

 

Å inngå i et slikt samarbeid viste seg som en mulighet for å lære på tvers. Det lærende 

samarbeidet som ble etablert i hjemmesykepleien, ga større innsikt i hverandres praksiser. Å 

lære gjennom å gjøre utprøvende aktiviteter sammen, medvirket sannsynligvis til en sterkere 

eierskapsfølelse for tiltakene, både i den kliniske og pedagogiske praksis. Erfaringslæringens 

betydning ble forankret i utviklingen av planlagte læresituasjoner. Det ble et viktig 

pedagogisk redskap både for læringsprosessen og som evalueringsredskap, der læringens 

situerte natur og refleksjonens betydning for læring ble ivaretatt, men innenfor en planlagt 

ramme. Èn av rammefaktorene var at lærer hadde fast tilhørighet i det samme praksisfelt over 

tid. Det er ingenting fra dette prosjektet som tyder på at det førte utilsiktede og negative 

ringvirkninger. Tvert imot er erfaringene entydig positive, først og fremst ved at de to 

praksisfeltene (utdanningens modul 6 og hjemmesykepleien) lærte hverandres praksiser mer å 

kjenne.  

 

De enkelte rommene ble i varierende grad sett i sammenheng. Refleksjon via veiledning og 

strukturerte samtaler viste seg å være et kritisk punkt i flere av læringsrommene. 

Læringsrommet Samrefleksjon ga nyttig erfaring som en nyskapning blant ulike tradisjonelle 

veiledningsopplegg. Utprøvningene skapte en forsiktig nysgjerrighet og økt oppmerksomhet 

om refleksjonens betydning for læring via erfaringer, samtidig som det ble stilt spørsmål om 

det var nyttig nok til å forsvare tidsbruken.  

 

Hva refleksjon er og hvordan det kan foregå på andre og flere måter enn det er gjennomført i 

Rom for læring, er vesentlig å arbeide mer med. Det japanske ”ba” (se s. 13) inkluderer langt 

mer av både kulturelle, organisatoriske og individuelle uttrykksformer enn det prosjektet 

skapte. Det læringsteoretiske grunnlaget for Rom for læring, vektla veiledningens og 

refleksjonens betydning, og er oppsummert som mer vesentlig for læring enn det ble skapt 

rom for i prosjektet. Men hvordan refleksiv virksomhet kan skje utover strukturerte 

veiledningsopplegg, er lite berørt i prosjektet utover at det er stilt spørsmål om det.  
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Det er sannsynligvis andre dimensjoner knyttet til læring enn refleksjon, og som ikke er åpnet 

opp for i prosjektet. Hva som ligger i betydningen å ”ordne erfaringer og koble de til teori” 

(jfr Tiller 1999) er uutforsket område. Fagutvikling og forskning fikk likevel økt 

oppmerksomhet i noen av læringsrommene. Å inkludere videreutdanningsstudentene i 

lærernes FoU-arbeid viste seg interessant og meningsfullt, og bør kunne inngå både i 

bachelorutdanninger, i videreutdanninger og på masternivå forutsatt en tydeligere metodisk 

avklaring.  

Forskningsresultaters relevans i konkrete pasientspørsmål ble fokus både i forbindelse med 

caseoppgaver for studentene, der de formidlet og diskuterte resultatene på fellesseminarer 

med personalet, og i oppfølgingsarbeid etter samrefleksjon. Dette bør være kimen til et langt 

mer intensivt og offensivt engasjement for å verdsette forskningsresultater i den kliniske 

praksis.  

 

Til sammen danner erfaringene fra læringsrommene slik de er presentert, noen grunnpilarer 

som en læringsmodell mellom utdanningen og sykepleietjenesten kan bygge på. Sammenfattet 

viser dette prosjektet til gode erfaringer for at 

• styrte læringsaktiviteter er støttende rammer for å kunne ta ansvar for egen læring 

• arbeidsoppgaver er potensielle læringssituasjoner 

• å oppdage kunnskaper via erfaringer avhenger av mulighet for refleksjon og veiledning 

som strukturerte og varierte opplegg 

• strukturerte læringsopplegg ved at studenter deltar i lærernes utviklings- og 

forskningsarbeid, og innhenter og kritisk vurderer forskningsresultaters kliniske relevans, 

kobler praktisk og teoretisk kunnskap og styrker muligheten for en forskningsbasert 

utdanning og klinisk praksis  

• å delta i læringsaktiviteter på tvers av yrkesmessig status og formell posisjon bidrar til økt 

innsikt i hverandres praksiser 

• aksjonslæring har potensial som fungerende læringsstrategi for både studenter og 

personell dersom læring verderes som en naturlig del av den kliniske virksomheten   

 

Disse pilarene er foreløpige. De må sees på som et utgangspunkt for oppfølgende arbeid. Å 

arbeide med læringskulturen både i utdanningen og i tjenesten er av betydning. Resultatene 

fra Rom for læring kan stå som eksempel på behovet for et samlet kulturarbeid for å etablere 
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et tettere og forpliktende samspill. Denne oppsummeringen er inngangsporten for en 

diskusjon om forankring mellom utdanning og praksis. 
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5 Oppsummerende diskusjon 

Stokkeprosjektets visjon om å bidra til et lærende samarbeid var et uttrykt ønske for å bedre 

kontakten mellom sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen. Rom for læring har frembrakt 

resultater som aktualiserer flere diskusjoner. Læringskultur og hva som er ordentlig arbeid er 

en nærliggende diskusjon i lys av prosjektets læringsteoretiske utgangspunkt. Idealismen og 

realismen i å igangsette et aksjonslæringsprosjekt innenfor Stokkeprosjektets rammer er en 

annen spennende diskusjon. Lærerrollen og forskerrollen i et aksjonsforskningsopplegg er 

ikke gjort til et eget tema i rapporten, men er likevel en prinsipiell og viktig diskusjon sett i 

lys av resultatene. Spørsmål om forankring er nærliggende i den sammenheng.  

 

Det endelige temavalget for diskusjonen tar imidlertid utgangspunkt i målet for Rom for 

læring om å bli en verdsatt og synlig del av Virksomhet for pleie, omsorg – og rehabilitering i 

Stokke (se s.1), og diskuterer noen forutsetninger for et lærende samarbeid mellom 

sykepleierutdanning og tjeneste. Forankring er stikkord, og diskusjonen føres på et teoretisk 

og prinsipielt nivå.  

 

 

5.1 Forankring  

Utdanning i og utøvelse av sykepleie skjer ikke i et vakuum eller isolert fra hverandre. I det 

symbiotiske forholdet trer spenningsforholdet mellom utdanning og klinikk frem for hvordan 

gode forbindelser kan realiseres. Diskusjonen avgrenses til strukturelle forhold om forankring, 

og diskuteres både i en horisontal og vertikal forståelse. Erfaringer fra prosjektet brukes som 

eksempler i diskusjonen. 

  

Rom for lærings formaliserte og institusjonelle forankring lå i rammebetingelsene for 

Stokkeprosjektet, og det allerede etablerte samarbeidet om sykepleierstudentenes 

praksisstudier mellom Avdeling for helsefag og kommunene i Vestfold. Hensikten var å bidra 

i utviklingen av et lærende samarbeid i Stokkeprosjektet. Utdanningen og praksis har 

imidlertid lang tradisjon for å samarbeide. En kan derfor undre seg over hva som begrunner 

nåtidens behov for et lærende samarbeid? 
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Ser vi tilbake i tid, førte de politiske veivalgene på 1970 og -80 tallet til at 

sykepleierutdanningen ble en tre-åring høgskoleutdanning, og administrativ overført fra 

sosialdepartementet til kirke- og utdanningsdepartementet. Året 1981 ”markerer altså det 

endelige skillet mellom utdanning og arbeidsmarked når det gjelder det faglige og 

administrative ansvar” ( Fagermoen 1992 s.17). Det skjedde altså gjennomgripende 

endringer, som ser ut til å ha slått inn som utilsiktede og uforutsigbare ringvirkninger for 

samarbeid mellom utdanning og tjeneste. Det ser ut for at behovet for et lærende samarbeid er 

et uttrykk for en søken tilbake til en annen, men fremtidsrettet forbindelse mellom gårdagens 

og dagens utdanning og tjeneste. 

 

Spørsmålet dreier seg blant annet om hvordan få til en god faglig – organisatorisk forankring 

mellom to adskilte virksomheter, regulert og administrert av to forskjellige departementale 

nivå. En utfordring er å ivareta interessene både horisontalt og vertikalt. Den vertikale 

forankringen dreier seg om formalisert forpliktende linjeansvar fra departementalt, via 

organisatorisk og til utøvende nivå. Den horisontale forankringen bygger først og fremst på 

samspill og forpliktende samarbeid på tvers av de formelle nivåene.  

 

Den tilfeldigheten som preget veiledningsopplegget mellom student og praksisveileder, er et 

resultat fra prosjektet som brukes som eksempel for å vise betydningen av en horisontal og 

vertikal forankring. Det fremgår av Avdeling for helsefags modulplan for modul 6 at det skal 

tilrettelegges for veiledning i praksis, og konkretiserer den enkeltes ansvar. Modulplanen er 

en intern undervisningsplan i tråd med avdelingens fagplan, som igjen er forankret i en 

nasjonal rammeplan. Denne vertikale forankringen finner vi også igjen i de kommunale 

strategi- og virksomhetsplanene, regulert av nasjonale føringer og planer. Men de to 

organisasjonenes planer har ingen automatikk eller direkte forbindelse på tross av felles 

interesser i utdanning av sykepleiere. Det krever samarbeid horisontalt for å skape slike 

forbindelser. Men verken modulplanen fra Avdeling for helsefag eller handlingsplaner i 

kommunene er sett i sammenheng og formalisert som inngåtte avtaler på tvers av utdanningen 

og kommunen. Selv om begge institusjonene skal drive og tilrettelegge for utdanning, og har 

lang tradisjon på et praktisk samarbeid, står institusjonenes formelle planer uavhengig av 

hverandre. Forankringen på tvers av institusjonsnivå kan i så måte bli for lite forpliktende. 

 

Det kan derfor bli mer opp til den enkeltes pliktfølelse og engasjement å få til fungerende 

ordninger om veiledning og oppfølgingen av studenter på operasjonelt nivå, enn det er et 
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formalisert og organisatorisk erkjent ansvarsområde. Det blir nærmest en privatpraktiserende 

form for praksis mellom to offentlige systemer. Det som i utgangspunktet er ment som en 

felles forpliktelse, blir overlatt som et individuelt anliggende og appellerer mest den enkeltes 

interesse, plikt- og ansvarsfølelse. Lay (1998) fremhever imidlertid nettopp betydningen av 

likevekt mellom de individuelle og organisatoriske betingelsene.   

 

Hvordan implementering av nye metoder fra utprøvende prosjektarbeid til ordinær drift 

gjennomføres er en annen side ved forankring. Prosjektets utprøving av planlagte 

læresituasjoner for studentene, ble vurdert som en fruktbar og fremtidsrettet læringsstrategi 

både av studentene, praksisveilederne i hjemmesykepleien i Stokke kommune og av 

lærerkollegiet i modul 6. Ordningen ble derfor bestemt implementert i ordinær drift i 

Avdeling for helsefag. Modulplanen og evalueringsdokumentet for modul 6 ble revidert. 

Planlagte læresituasjoner var nå både læringsstrategi og evalueringsgrunnlag og ble innført 

som en formell ordning i modul 6 og gjort gjeldende for alle praksisstedene i 

hjemmesykepleien og psykiatritjenesten fra våren 2005.  

 

Arbeidet med planlagte læresituasjoner var gjennomført i et lokalt prosjekt, med stor grad av 

deltakernes medvirkning. Ulike kunnskaper var forstått og satt sammen på en ny måte av 

deltakerne. Kunnskapene var implisitt både i ordningen og hos deltakerne. For å 

implementere ny ordning i vanlig drift som skal gjelde i nye settinger, kreves en 

kunnskapsoverføring, delaktighet og tilslutning både fra menneskene og organisasjonene som 

skal virkeliggjøre det nye. Det vil være i tråd med prosjektets vektlegging på erfaringslære (se 

kap.2) og en aksjonslærende arbeidsform (se kap.3.1). Implementeringen skjedde imidlertid 

ikke for andre enn lærerne i modul 6. Det er et åpent spørsmål om hvordan dette påvirker en 

lærende innstilling om praksisstudienes innhold og kvalitet blant de mange som utfordres til å 

praktisere det nye opplegget. 

 

I kapittel 2.3 brukes eksemplet overgangen fra elev- til studentstatus for å illustrere en løs 

tilknytningsform mellom utdanning og praksis. Heggens slående karakteristikk av studentens 

posisjon i praksis som ”en ubuden gjest med stående invitasjon” (1995) uttrykker en relativt 

uforpliktende, men gjestfri besøksform. Å invitere til gjestebud betyr vanligvis både 

forberedelser og traktering, der dagens gjøremål legges til side og oppmerksomheten rettes 

mot å ivareta gjestenes ve og vel. Derimot er det å stikke innom uten å være invitert en noe 

mer uforpliktende situasjon for vertskapet. Denne metaforen kan sees i lys av utdanningens og 
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tjenestens gjensidige forpliktelser. Deres symbiotiske forhold avhenger av at forankring. Hvis 

ikke, kan det bli mer opp til det enkelte praksisstedet å finne lokale ordninger for læring for de 

studentene som stikker innom uten tilstrekkelig faglig og formell forankring på tvers av 

utdanningen og praksis. 

 

 I Lays modell for realiseringsbetingelser for læring i organisasjoner (1998) er de 

organisatoriske betingelsene for læring knyttet til strukturelle og kulturelle forhold. I denne 

diskusjonen om forankring mellom utdanningen og tjenesten, glipper de strukturelle 

betingelser for forankring.  Diskusjonen viser at det på den ene siden finnes fungerende 

strukturer og systemer som er prøvd ut og implementert for å regulere oppfølgingen av 

studenter i praksis. Hvis systemene ikke er tilstrekkelig kjent og formalisert mellom de 

involverte partene i organisasjonene, står ordninger i fare for ikke å forankres tilstrekkelig 

verken vertikalt og horisontalt. 
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6 Konkusjon og anbefalinger 

Rom for læring ble et viktig, men utfordrende delprosjekt i Stokkeprosjektet. I alt 11 

delprosjekter stod i til dels konkurrerende og mer eller mindre avhengige forhold til 

hverandre. Rom for lærings mål og kontekst ble endret og avgrenset i prosjektperioden, og 

resultatene er i det vesentlige oppnådd i hjemmesykepleien. Den lokale settingen viste seg å 

styrke prosjektets mulighet til å utvikle konkrete resultater. 

 

Det ble etablert fem læringsrom for å utvikle og prøve ut læringsmetoder- og aktiviteter både 

blant studenter og personell. En ny lærings- og evalueringsmodell for praksisstudiene for 

sykepleierstudenter ble utviklet og deler av denne er implementert i drift. Refleksjonsgrupper 

(samrefleksjon) sammensatt av studenter, personell og lærer ble prøvd ut og anbefalt 

videreført. Veiledning av praksisveiledere om det å være veileder ble prøvd ut, evaluert som 

nyttig og ønskelig å videreføre i drift. Videreutdanningsstudenter i aldring og eldreomsorg 

deltok i lærers utviklingsprosjekt, der resultatet både bidro til ny innsikt om kjennetegn på 

pasientsituasjoner i eldreomsorgen og til verdifull erfaring med å knytte studentarbeid opp 

mot lærernes forsknings- og utviklingsarbeid 

 

Prosjektets tette kobling mellom prosjekt og drift, har sannsynligvis både begrenset, men også 

åpnet nye muligheter for å skape resultater. Prosjektet utviste utholdenhet og ydmykhet for å 

fremme læring både som mål og virkemiddel. Det utviklet seg en gryende bevisstgjøring om 

læringens betydning både i Stokkeprosjektet og internt i Rom for læring. Om dette er et 

resultat av Rom for lærings innsats først og fremst, eller om her er mer sammensatte prosesser 

som har innvirket, er mer usikkert. Det viktigste er at læring er blitt et tema og begrep som i 

økende grad fikk plass som en del av Stokkeprosjektet. Det kan forstås som et kulturuttrykk 

for at læring sees på som en større verdi enn da prosjektet startet.  

 

Anbefaling for videre arbeid 

Stokkeprosjektet er et eksempel på en nyorienterende samarbeidskonstellasjon mellom 

utdanningen og praksis som bør videreutvikles. Avdeling for helsefag og kommunale 

helsetjenester bør inngå i forpliktende samarbeidsrelasjoner i utviklingen av innhold og 

kvalitet både for utdanning og for pleie- og omsorgstjenestene.  
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Det er vesentlig å etablere sterkere og mer robuste tilknytningsformer mellom 

sykepleierutdanningen og sykepleietjenesten i kommunene for å fremme kvaliteten både i 

utdanningen og tjenesten. Lærerens fremtidige funksjon bør avklares mer og lærerrollen 

videreutvikles i tråd med dette. Rollen som fagutvikler og forsker bør styrkes. 

 

Prosjektet anbefaler å etablere forskningssamarbeid mellom helsefagutdanningen og 

kommunehelsetjenesten, der forskningsoppleggets kvalitet sikres faglig, organisatorisk og 

finansielt. Betydningen av forskningens plass i undervisning i sykepleie inkluderer både 

undervisningspraksis og den kliniske praksis. En fremtidsrettet strategi er at 

høgskolepersonell, helsepersonell og studenter går sammen om fagutviklings- og 

forskningsarbeid i kommunene som en integrert del av den kliniske og pedagogiske praksis. 

Utgangspunktet bør være klinisk rettet for å bidra til kunnskapsutvikling, men læring bør være 

et eksplisitt mål for at kunnskapen skal virkeliggjøres og bidra til kvalitetsforbedring av 

pleien.  

 

Videre anbefales det å arbeide på politisk – departementalt nivå for å sikre nødvendige 

strukturelle betingelser for et forpliktende formalisert horisontalt samspill mellom utdanning 

og kommunal sykepleietjeneste. 
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Vedlegg 1 
 

AKTUELLE LÆRESITUASJONER I PSYKIATRI 

                                                                                    
LÆRESITUSAJON 1 : 
(denne starter alle med, de fire resterende velges fritt fra listen nedenfor) 
Reflekter fritt over ditt møte med psykiatrien; din forforståelse, dine eventuelle 
fordommer, dine forventninger, dine tanker og følelser knyttet til psykiske lidelser og til 
psykiatrisk behandling. 
 
LÆRESITUASJON 2: Ta i mot ny bruker/pasient på praksisstedet. 
Målrettet samtale, innskrivingsrutiner etc. 
 
LÆRESITUASJON 3: Aktivitet sammen med bruker/pasient. 
Spasertur, kulturell aktivitet, spill, utflukt etc. Fokus kan for eksempel være miljøterapeutisk 
forståelse og/eller kommunikasjon. 
 
LÆRESITUASJON 4: Samhandling med bruker/pasient knyttet til dagliglivets 
aktiviteter 
For eksempel hygiene, rydde rommet, stå opp etc. Fokus kan være kontaktetablering og /eller 
motivasjon  
 
LÆRESITUASJON 5: Medikamenthåndtering 
For eksempel med fokus på administrering, dokumentasjon, kvalitetssikring og/eller etiske og 
relasjonelle utfordringer når pasienten vegrer seg mot å ta medikamenter 
 
LÆRESITUASJON 6: Dokumentasjon 
Utarbeide for eksempel dagsplan, ukeplan, behandlingsplan eller individuell plan sammen 
med pasient og i samråd med praksisveileder. 
 
LÆRESITUASJON 7: Hvordan møte utfordrende situasjoner knyttet til 
samhandling/kommunikasjon? 
For eksempel knyttet til bruker/pasient som har vrangforstillinger, angst, uro, er sint og/eller 
truende. 
 
LÆRESITUASJON 8: Planlegge og gjennomføre oppfølging av pasient knyttet til 
aktuelle undersøkelser ,behandling eller trening. 
For eksempel blodprøver, ECT eller fysisk eller sosial trening  
 
LÆRESITUASJON 9: Holde planlagt innlegg/lede møter i avdelingen 
For eksempel morgenmøte, behandlingsmøte, ansvarsgruppemøte etc 
 
 
LÆRESITUASJON 10: Valgfri 
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LÆRESITUASJONER I HJEMMESYKEPLEIE 
 

 
LÆRESITUASJON 1: Hvordan møte utfordrende situasjoner knyttet til     

samhandling/ kommunikasjon? 
 
For eksempel knyttet til en pasient med afasi, som har sykdommen demens, er fremmed-
språklig, som er sint, truende, kontrollerende eller annen ”vanskelig” adferd og/eller som har 
familiære konflikter. Situasjonen kan knyttes til pårørende eller til kollegasamarbeid. 
 
 
LÆRESITUASJON 2: Et utfordrende pasientstell. 
   
For eksempel knyttet til en pasient som er terminalt syk, har en kronisk sykdom og får en 
akutt tilstand i tillegg, ustabilt blodsukker, pustevansker, har diagnosen MS, ALS, Parkinsons 
sykdom el. lign. 
 
 
LÆRESITUASJON 3: Dokumentasjon. 
 
Utarbeide/revurderer pleieplan på en primærpasient i uke 3 og evaluere planen i uke 6-8. Hvis 
ønskelig kan pasienten valgt for passeringstesten brukes i denne læresituasjonen. 
 
 
LÆRESITUASJON 4: Medikamenthåndtering 
 
For eksempel med fokus på administrering, dokumentasjon og kvalitetssikring. 
 
 
LÆRESITUASJON 5: Saksbehandling 
 
For eksempel revurdering av pasientens behov for tjenester som skyldes endring av pasientens 
situasjon eller en formell skriftlig søknad fra en som søker hjemmetjenester. Studenten skal 
følge saksgangen fra søknad/meldt endring av behov og til vedtak er fattet. 
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Vedlegg 2 

 

 LÆRESITUASJON 
 

 

* Kort situasjonsbeskrivelse:  
 

 

* Refleksjoner 
- Hvilke utfordringer identifiseres og prioriteres i situasjonen? 

- Hvilke målområder knytter du dette til (se mål s. 1 i vurderingsmappen) ? 

- Faglig begrunnelse for handlingsvalg og konsekvenser for pasient, pårørende eller andre 

- Hva har du lært av denne erfaringen?  

- Hva mestret du godt? 

- Hva ville/kunne du gjort annerledes? Begrunn 

- Hva må/vil du spesielt arbeide videre med? 

- Vekket situasjonen spesielle følelser hos deg og hvordan påvirket dette samhandlingen? 

 

 

* Praksisveileders kommentar  
(For eksempel knyttet til om studenten på en selvstendig måte kan identifisere og 

prioritere pasientens behov, planlegge og begrunne sykepleietiltak, utføre planlagte tiltak 

og vurdere tiltakene kritisk). 

 

* Lærers kommentarer: 
 



 71 

 

Vedlegg 3 

 

OPPSUMMERING og VURDERING 

 

De gjennomførte og kommenterte læresituasjonene er konkret dokumentasjon av 

erfaringslæring. Ved oppsummering vurderes studentens totale læringsinnsats og 

læringsutbytte i praksisperioden. 
 
Ved avsluttende vurdering forventes det at studenten har vist ansvar for profesjonell rolle 

og selvstendighet i praksis ut fra målområdene: etikk, estetikk, samhandling, 

problemløsning, praktiske ferdigheter, administrasjon, ledelse.  
 

Midtvurdering: (styrke, svakhet og videre utfordring): 
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Sluttvurdering: (styrke, svakhet og videre utfordring) 
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