Kriterier og prosedyre for
vurdering av praksisstudier til
Ikke bestått/Ikke godkjent
Det vises til «Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS
§27.4» http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130618-0757.html
Begrepene bestått og godkjent brukes parallelt i dette dokumentet, fordi det varierer
hvilket begrep som brukes i ulike studieprogram og emner.
I emner der praksisstudier er en av flere læringsformer, brukes begrepet «godkjent».
Praksisstudiene må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i
emnet.
I emner som er rene praksisemner, brukes begrepet «bestått». I disse emnene er det
sluttvurdering av praksisstudiene som bedømmes etter karakterskalaen bestått/ikke
bestått.
Kriterier for ikke bestått/ikke godkjent praksis
Følgende kriterier er retningsgivende for vurdering av praktisk dyktighet i sykepleie når
det er tvil om studenten bør bestå praksis.
Praksisperioden kan vurderes til Ikke bestått/Ikke godkjent selv om bare ett av
kriteriene ikke er oppfylt.
1. Studentens studiefremgang står ikke i forhold til emnets læringsutbytter for
praksisstudier.
2. Studenten behersker ikke forventede kliniske sykepleieferdigheter i forhold til
emnets læringsutbytter.
3. Studenten mangler faglige kunnskaper til å identifisere pasientens ressurser og
behov for sykepleie.
4. Studenten mangler faglige kunnskaper til å kunne utføre og begrunne relevante
sykepleietiltak.
5. Studenten viser manglende respekt for pasient og medarbeidere i henhold til
yrkesetiske retningslinjer.
6. Studenten viser sviktende dømmekraft.

Eksempler på dette kan være å utføre handlinger eller unnlate å utføre handlinger
med fare for pasientens liv og helse, å overskride sitt kompetansenivå i alvorlig
grad, glemsomhet og unøyaktighet i arbeidet.
7. Studenten viser manglende ansvar for egen læring.
Eksempler på dette kan være å unngå å søke veiledning, unngå å oppsøke
læresituasjoner, møte uforberedt til veilednings- og vurderingssamtaler og mangle
evne og/eller vilje til egenvurdering.
8. Studenten unndrar seg vanskelige og utfordrende oppgaver, som for eksempel
pleie av alvorlige syke pasienter, spesielt krevende pasienter og enkelte praktiske
ferdigheter.
9. Studenten overholder ikke krav til tilstedeværelse og/eller følger ikke opp sitt
ansvar for praksisstudiene.
10. Studenten viser manglende evne og/eller vilje til å samarbeide med pasienter
og/eller medarbeidere.
Prosedyre ved tvil om bestått/godkjent praksis
Hvis det på et tidspunkt i praksisperioden oppstår tvil om studenten vil kunne oppnå
emnets læringsutbytte for praksisstudier og dermed få underkjent praksisperioden, skal
det innkalles til et møte der studentens situasjon tas opp.
Innkallingen bør sendes ut med minimum to dagers varsel. Deltagere på møtet er student,
praksisveileder, kontaktlærer, og en av følgende: studieleder/programansvarlig/
emneansvarlig, samt eventuelt en person som studenten har tiltro til (f. eks. tillitsvalgt)
dersom studenten ønsker det. I enkelte tilfeller kan mer enn en person fra praksisstedet
møte.
Etter møtet får studenten en skriftlig begrunnelse for at det gis et varsel om fare for Ikke
bestått/Ikke godkjent praksis.
Begrunnelsen skal omfatte:
• konkret beskrivelse med eksempler på hva studenten ikke mestrer, med
henvisning til hvilke kriterier det gjelder
• hvilke krav studenten må oppfylle for å få Bestått/Godkjent praksis
• hva slags oppfølging og veiledning som skal gis av praksisveileder og lærer
Begrunnelsen skal underskrives av praksisveileder og høgskolens representanter.
Studenten skal skrive under på at begrunnelsen er mottatt. Begrunnelsen skal gis senest 3
uker før praksisperiodens avslutning.
Student og høgskole skal ha hvert sitt eksemplar av begrunnelsen.

Når et slikt varsel er gitt, må studenten vise tilfredsstillende fremgang de resterende
ukene av praksisperioden for å kunne få Bestått/Godkjent.
I denne perioden må praksisveileder og lærer dokumentere i eget skjema hvilken
oppfølging som blir gitt, studentens utvikling og hvilke resultater studenten oppnår
(https://ldh.app.box.com/s/hawrqroonc6vbkv8lo5j9ba5fa87xkh5).
Praksisperioden avsluttes med en vanlig avsluttende vurdering, der studentens dyktighet
i sykepleie blir vurdert til Bestått/Godkjent eller til Ikke bestått/Ikke godkjent. Dersom
det er uenighet mellom kontaktlærer og praksisveileder, er det kontaktlærer som har det
endelige beslutningsansvaret.
Prosedyre ved ikke bestått/ikke godkjent praksis når varsel ikke er gitt
Siste tre uker
Dersom en student i løpet av de tre siste ukene av praksisperioden, viser handling/atferd
som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksisstudier, kan perioden bli vurdert til
Ikke bestått/Ikke godkjent selv om varsel ikke er gitt.
Før midtvurdering
Det kan forekomme situasjoner der studenten tidlig i praksisperioden viser
handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksisstudier, og der
praksisstedet ikke kan la studenten fortsette praksisstudiene fordi det er fare for
pasienters/brukeres liv og helse. Praksisperioden kan da vurderes til Ikke bestått/Ikke
godkjent med øyeblikkelig virkning, Slike situasjoner er så alvorlige at det ikke åpnes for
at studenten får anledning til å prøve å forbedre sin praksisutøvelse.
Samtidig bør det vurderes om Universitets- og høgskoleloven § 4-8 (2)
(https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15) kommer til anvendelse når det gjelder grovt
klanderverdige forhold.
I begge tilfeller skal avdelingsleder eller dennes stedfortreder straks kontakte
studieleder.
Det innkalles til et møte med praksisveileder, kontaktlærer og student og en av følgende:
studieleder/programansvarlig/emneansvarlig, samt eventuelt en person som studenten
har tiltro til (for eksempel tillitsvalgt) dersom studenten ønsker det.
Etter møtet får studenten en skriftlig begrunnelse for at praksisperioden er vurdert til
Ikke bestått/Ikke godkjent. Begrunnelsen er underskrevet av praksisveileder og
høgskolens representanter. Studenten skal skrive under på at begrunnelsen er mottatt.
Student og høgskole skal ha hvert sitt eksemplar av begrunnelsen.

Videre studieprogresjon
Når en student får karakteren Ikke bestått/Ikke godkjent i en praksisperiode, må
perioden tas om igjen før studenten kan fortsette studiet. Får studenten vurdert samme
periode til Ikke bestått/Ikke godkjent to ganger, må studiet normalt avbrytes.
Studenten kan, dersom særlige grunner foreligger, søke om å få tilrettelagt
praksisperioden for tredje gang. Søknad sendes utvalg for vurdering av søknader om
ekstra eksamensforsøk eller praksisperiode, som behandler slike saker på delegasjon fra
Høgskolestyret.
Nye praksisperioder tilrettelegges normalt sammen med etterfølgende kull.
I forbindelse med at en praksisperiode vurderes til Ikke bestått/Ikke godkjent, skal
kontaktlærer og student sammen fylle ut «Melding om overføringssamtale».
(https://ldh.app.box.com/s/3ucc6hz7r2ndd31b6wxvwhhpkmaoelhw) Kontaktlærer skriver
under og studenten skal ha kopi.
Før praksisperioden tas på nytt, innkalles til møte mellom kontaktlærer, student og ny
kontaktlærer for å overføre kunnskapen om studentens faglige situasjon.
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