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Forord

Jeg vil gjerne få rette en takk til respondentene som sa seg villige til å 

bli intervjuet. Takk for at dere ville dele deres opplevelser og 

erfaringer med meg. Jeg vil også takke min veileder Nina Olsvold som 

har fulgt meg gjennom skriveprosessen. Til slutt vil jeg takke Bengt 

Karlsson og Bodil Våga for oppmuntring og nyttige innspill i 

innspurten.

Bente Rossavik

Høsten 2006
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Innledning

Bakgrunn for valg av tema

Bakgrunnene for valg av tema er i stor grad knyttet til egen interesse for og nysgjerrighet på 

sammenhengen mellom teori og praksis i sykepleierfaget. Det er en utfordring for studentene 

å ta med seg, og overføre teorien de har lært på universitetet ut i praksisfeltet. Jeg husker fra 

egen studietid hvor stor betydning det hadde hvordan jeg ble mottatt i postene, om der var 

fokus på læringsmiljø og hvordan kontaktsykepleieren var. 

Jeg har nå mange års erfaring ved selv å være kontaktsykepleier, erfaringer fra arbeid som 

praksislærer i sykepleierutdanningen og erfaringer fra samtaler med sykepleiere og studenter

gjennom jobb og veiledningsgrupper. 

Jeg har blant annet arbeidet på en sengepost hvor over halve bemanningen var 

sykepleierstudenter. Vi hadde ansvar for å veilede 56 studenter hvert år fordelt på fire 10 

ukers perioder med 14 studenter i hver periode. Vi så på studentene som en resurs og hadde et 

godt samarbeid med universitetet. Posten ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom 

Sentralsjukehuset i Rogaland og Stavanger sykepleierhøyskole og ble drevet i 12 år før den 

ble nedlagt som et ledd i omorganisering og nedskjæringer ved sykehuset. Det jeg ble 

oppmerksom på, og som jeg selv også hadde opplevd da jeg jobbet på andre poster, var at 

sykepleierstudentene på andre poster ble oppfattet som en ekstra belastning, ikke som en 

resurs. En hører fra kollegaer hvor travelt og frustrerende det er å ha studenter på toppen av 

det arbeidet en sykepleier ”egentlig” skal gjøre. 

For å finne ut om mitt inntrykk omkring studentrettet arbeid var riktig måtte jeg ut i postene 

og spørre sykepleierne. Ved å få et bilde av hvordan sykepleiere på vanlige poster opplever 

det å være kontaktsykepleier vil det være mulig i neste rekke å bygge videre på det som 

fungerer og ikke minst å finne ut hvor og hvordan en bør satse for å legge til rette for dette 

arbeidet.
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Både utdanningsinstitusjon og praksisfelt, her sykehuset, uttaler at arbeidet som 

kontaktsykepleier er en viktig jobb og et arbeid det skal satses på. På tross av dette er mitt 

inntrykk at sykepleierne på sykehuset mener at dette ikke blir prioritert, Tvert imot blir 

studentrettet arbeid opplevd som en belastning for både sykepleierne og postene. 

På bakgrunn av disse opplevelsene har jeg valgt å undersøke kontaktsykepleiernes 

arbeidsbetingelser i sykehuset. Det har vært viktig for meg å få fram kontaktsykepleiernes 

egne tanker opplevelser og erfaringer. 

Tema, problemstilling og forskningsspørsmål

Jeg har valgt å gjøre en studie på kontaktsykepleiernes arbeidsbetingelser i sykehuset. Jeg har 

gjort en kvalitativ studie med fokus på kontaktsykepleiernes egne opplevelser. Temaene som 

er gjennomgående i oppgaven er: ledelse, kultur, samarbeid med universitetet og kompetanse. 

Universitetet har årlige møter med sykehuset på overordnet plan. På disse møtene lages planer 

for hvordan dette arbeidet kan legges til rette på en god måte for begge parter. Sykehuset har 

nedskrevet i sin målsetting at et av sykehusets fire hovedoppgaver er å utdanne helsepersonell

(Stavanger Universitetssjukehus 2005). Universitetet på sin side har ansvar for at 

sykepleierstudentenes praksisstudier holder et høyt nivå og er av en slik kvalitet at studentene 

blir skikket til å møte praksis som nyutdannede sykepleiere (Universitetet i Stavanger 2006).

På tross av samarbeidsavtaler og gode intensjoner opplever jeg at det er en lite populær jobb å 

være kontaktsykepleier. Det er en oppgave som er pålagt og som går på rundgang mellom 

sykepleierne på postene. Da jeg jobbet på vanlig sengepost opplevde jeg at sykepleierne så på

studentveiledning som en ekstra belastning og mange klaget over at det var vanskelig å gå fra 

posten i forbindelse med mål og evalueringssamtaler. Hvordan kan inntrykket fra 

sengepostene være så forskjellig fra det som er nedskrevet i institusjonenes mål og verdier? Er 

mitt inntrykk riktig, finner jeg disse holdningene dersom jeg spør tilfeldig valgte sykepleiere 

på forskjellige poster og klinikker? På bakgrunn av disse spørsmålene har jeg valgt 

problemstillingen:

Hvilke faktorer bidrar til å fremme eller hemme arbeidet som kontaktsykepleier? 
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Jeg har valgt å problematisere min studie i fire forskningsspørsmål.

Hvilken betydning har ledelse av klinikken og posten i tilretteleggingen for arbeidet som 

kontaktsykepleier? 

Hvilke faktorer ved kulturen på postene bidrar til å fremme eller hemme arbeidet som 

kontaktsykepleier? 

Hvilken oppfatning har kontaktsykepleierne av samarbeidet med universitetet?

Hvilke kurs og kompetansetiltak tilbys og er disse relevante?

Oppgavens oppbygning

Jeg vil i det følgende beskrive oppbygningen av de ulike delene i denne oppgaven. Jeg sier 

innledningsvis hvilke erfaringer og undringer som ligger til grunn for valget av tema for 

oppgaven. Jeg presenterer så problemstilling og forskningsspørsmål. 

Oppgavens andre kapittel omhandler undersøkelsens kontekst. Her presenterer jeg Stavanger 

Universitetssjukehus hvor undersøkelsen er gjennomført og Universitetet i Stavanger som er 

samarbeidspartner i forhold til sykepleierutdanningen. Jeg sier litt generelt om organiseringen 

av sykepleierutdanningen og hvordan praksisperiodene i studiet er organisert. Til slutt i dette 

kapittelet presenteres lover og avtaler som er relevant i forhold til oppgaven.

I tredje kapittel beskriver jeg hvilken metode jeg har valgt å bruke, og gjør rede for praktisk 

gjennomføring av undersøkelsen. 

Fjerde kapittel er presentasjon av funn. Jeg har valgt å dele kapittelet inn i fire deler, eller 

tema, for å få en bedre oversikt og for å legge føringer for oppgavens videre fokus. I dette 

kapittelet har jeg lagt stor vekt på å få fram respondentenes opplevelse og meninger gjennom 

sitater. Jeg har i valgt å la respondentenes uttalelser få komme fram uten her å presentere mine 

tanker, vurderinger eller tolkninger.
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I diskusjonskapittelet løfter jeg inn relevant teori for å kunne problematisere og diskutere funn 

opp mot teori for å besvare forskningsspørsmålene. Jeg har delt diskusjonen inn i fire deler og 

har valgt å bruke forskningsspørsmålene som overskrifter. Jeg har en innledning til hver av 

disse delene hvor jeg presenterer relevant teori. Jeg benytter teori knyttet til ledelse, 

organisasjon og organisasjonskultur og løfter inn annen forskning som har relevans for temaet 

og funn. 

I oppgavens siste kapittel oppsummerer jeg hovedtrekk.

For å få variasjon i språket har jeg valgt å variere med ord og begreper som i hovedsak betyr 

det samme. Når jeg bruker student er det underforstått en sykepleierstudent. Jeg bruker 

kontaktsykepleier og sykepleier om hverandre. Sykepleiere i denne konteksten er også 

kontaktsykepleier med jevne mellomrom. Jeg bruker hunkjønn når jeg skriver om 

respondentene. Dette gjør jeg for å ivareta prinsippet om anonymitet i størst mulig grad.

Kontekst

I konteksten vil jeg først gi en presentasjon av Stavanger Universitetssjukehus hvor 

undersøkelsen er gjort. Jeg trekker frem mål og verdier ved sykehuset som er relevante. 

Deretter vil jeg gi en beskrivelse av Universitetet i Stavanger som sykepleierutdanningen er 

en del av. Jeg vil gjøre rede for kontaktsykepleierfunksjonene slik den fungerer ved de fleste 

postene som har studenter fra Universitetet i Stavanger. Til slutt presenteres lover og regler 

som er relevant for oppgaven.

Stavanger Universitetssjukehus-Helse Stavanger HF (SUS)

Undersøkelsen som ligger til grunn for denne oppgaven er gjennomført ved Stavanger 

Universitetssykehus. I januar 2005 gikk sykehuset over fra å være Sentralsykehuset i 

Rogaland til Stavanger Universitetssykehus. Sykehuset er det femte største sykehuset i landet, 

har over 5000 ansatte og tilbyr helsetjenester til en befolkning på 300.000 innbyggere

(Stavanger Universitetssjukehus 2005).
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Stavanger Universitetssjukehus er organisert i ti klinikker og to stabs-, støtte- og 

serviceenheter. Klinikkene er: Akuttklinikken, Kvinne-barneklinikken, Medisinsk klinikk, 

Kirurgisk-ortopedisk klinikk, Klinikk for blod- og kreftsykdommer, Psykiatrisk klinikk, 

Rehabiliteringsklinikken, Klinikk for spesialmedisin, Klinikk for medisinsk service og Intern 

service. Hver klinikk har en klinikkdirektør og en klinikkoversykepleier ansatt. Klinikkene er 

igjen inndelt i flere poster som sorterer pasientene etter diagnose. Hver post har en 

avdelingssykepleier og de fleste har en assisterende avdelingssykepleier. Det er assisterende

avdelingssykepleier som har ansvar for sykepleierstudenter og hjelpepleierelever som skal ha 

praksisopplæring ved posten (Stavanger Universitetssjukehus 2005).

Mål og visjon for sykehuset

Sykehusets visjon er at det skal fremstå som et forbilde og skape trygghet for pasienten. 

Videre lyder sykehusets hovedmål som følgende: ”Gjennom nytenkning og utvikling skal vi 

gi pasientbehandling av høy kvalitet og beste praksis, og vi skal være i front innen forskning, 

utdanning og opplæring” (Stavanger Universitetssjukehus 2005).

Stavanger Universitetssykehus har 4 hovedoppgaver: Pasientbehandling, forskning, opplæring 

av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Hvert år har 220 

sykepleierstudenter, 140 hjelpepleierelever og 80 medisinerstudenter klinisk praksis ved 

sykehuset. Også fysioterapistudenter, vernepleiere, logopeder, ergoterapeuter, sosionomer og 

psykologistudenter får praksis på SUS (Stavanger Universitetssjukehus 2005).

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Stavanger har ca. 8000 studenter og 930 ansatte. Universitetet er organisert i

tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-

naturvitenskapelige fakultet. Avdelingen for helse og sosialfag er organisert under Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet. Sykepleierutdanningen tilbys som et fulltidsstudie som går 

over tre år og gir en bachelor i sykepleie (Universitetet i Stavanger 2006).
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Utdanningen

Bachelorstudiet i sykepleie skal gi studentene teoretisk og praktisk kompetanse til å utøve 

sykepleie. Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning (fastsatt av Utdannings- og 

forskningsdepartementet 1. juli 2004) beskriver den nyutdannede sykepleierens kompetanse 

som en helhet av kunnskaper, holdninger og ferdigheter og som innebærer selvstendighet til å 

kunne fungere og handle overfor pasienter og pårørende.

Sykepleiens sentrale oppgave er å fremme helse og lindre lidelse. Universitetet i Stavangers

visjon er å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Sykepleiefaglig kompetanse bygger 

på en helhet av kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Utdanningen legger vekt på at 

sykepleiekunnskap utvikles i samspillet mellom teori og praksis (Universitetet i Stavanger 

2006).

Hvert år tas det opp 179 studenter på bachelorprogrammet i sykepleie. Alle disse får deler av 

sin praksisopplæring ved universitetssykehuset (Universitetet i Stavanger 2006).

Grunnutdanning i sykepleie fører i dag som sagt fram til en generell akademisk grad; bachelor 

i sykepleie. Det betyr en anerkjennelse av praksisstudier og erfaringsbasert kunnskap som 

grunnlag for høgere utdanning. Praksisstudier, ferdigheter, forberedelser og refleksjon over 

praksis utgjør i dag i realiteten halvparten av studieforløpet i dagens sykepleierutdanning. I 

dag utgjør studiet totalt 180 studiepoeng. Teoriundervisning tilsvarer 90 studiepoeng, 

praksisstudier i samarbeid med pasient og pårørende 75 studiepoeng og de resterende 15 

studiepoengene er avsatt til ferdigheter og refleksjon over praksis (Rammeplan 2004). 

Studiet er delt opp i undervisning, og praksisperioder. De fleste praksisperiodene består av 10 

til 12 uker hvor studenten skal være med i et arbeidsfellesskap og motta veiledning fra både 

lærer fra universitetet og kontaktsykepleier som er ansatt ved praksisstedet. Vanligvis er det

mellom 2 og 5 studenter på hver post i en praksisperiode. En lærer er knyttet til posten i den 

tiden studentene er der, men det er ikke noen form for samarbeid eller kontakt mellom lærer 

og praksissted de ukene hvor studentene ikke er i postene. I praksis kan postene oppleve å 

måtte forholde seg til en ny lærer hver gang det kommer nye studenter, altså 4 ganger pr. år. 
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Praksiskoordinator ved universitetet opplyser at en tilstreber fra skolens side å ha de samme 

lærerne i postene over flere perioder, men det viser seg av forskjellige årsaker å være praktisk 

vanskelig.

I løpet av de to første ukene av praksisperioden avholdes en målsamtale. Dette er en 

trekantsamtale mellom student, lærer og kontaktsykepleier. I denne samtalen avklarer man 

mål for praksisperioden og arbeidsmetoder en vil bruke for å nå målene nedtegnes. Det er 

viktig allerede i denne samtalen å avklarere forventninger til hverandre. Midt i 

praksisperioden er det midtevaluering og i løpet av siste eller nest siste praksisuke 

sluttevaluering. Alle disse samtalene er trekantsamtaler og har en varighet på ca. en time.

Lærerne har en time per student, per uke, i tilmålt veiledningstid. Målsamtale og evalueringer 

er medregnet i disse timene.

Kontaktsykepleierfunksjonen

Kontaktsykepleieren er studentens nærmeste veileder i praksisstudiene. Kontaktsykepleieren 

jobber til daglig som sykepleier i den posten hvor studenten har sin praksisperiode. 

Vedkommende har også, sammen med lærer fra skolen, medansvar for evaluering av 

studenten.

Alle sykepleierstudentene skal ha en kontaktsykepleier som har hovedansvaret for dem i 

praksisperioden. Kontaktsykepleierne er sykepleiere som jobber på postene i fortrinnsvis 75 –

100 % stilling. Ved de fleste postene er dette en oppgave som går på rundgang. 

Der er ingen formelle krav til den som skal være kontaktsykepleier. En uskreven regel ved 

sykehuset sier at en bør ha et års praksis etter endt utdannelse før en blir kontaktsykepleier. 

Ofte er dette ikke praktisk mulig på grunn av mangel på ”erfarne” sykepleiere med mer enn et 

års praksis.

Inntil for et år siden var det ingen opplæring eller oppfølging av kontaktsykepleierne ved 

sykehuset. Da ble det opprettet en midlertidig 60 % stilling på kirurgisk/ortopedisk klinikk 

som studentkoordinator med blant annet ansvar for å følge opp kontaktsykepleierne med 



11

veiledning, samtalegrupper og kurs. Denne sykepleieren følger også opp kontaktsykepleierne, 

ved å gå sammen med disse og studenten på vanlige dager i posten. Fokus for disse dagene er 

blant annet; hvordan gi tilbakemelding, veiledningsmetoder og hvordan kvalitetssikre 

studentens arbeid. Koordinatoren fungerer også som et bindeledd mellom sykehuspostene og 

universitetet.

Noen avdelinger gir rom for at de som er eldre (over 50) kan velge vekk oppgaven som 

kontaktsykepleier. Dette begrunnes i at de har hatt studenter i 30 år og nå skal få slippe den 

ekstrabelastningen.

I rammeplanen for sykepleierstudentene står det at praksisveileder, dvs. kontaktsykepleier, 

skal være ”fortrinnsvis” sykepleier. Det er således ikke krav om at de trenger å være utdannet 

sykepleier selv (Rammeplan 2004).

Mekkiutvalget1 som utarbeidet forslag til ny rammeplan i sykepleie i 1999 foreslo en økning i 

omfanget av kliniske studier direkte relatert til pasient og pårørende i utdanninga. Studentene 

skulle gis kontinuerlig veiledning og utvalget stilte krav til veiledernes kompetanse. De forslo 

videre at veiledere i praksisfeltet skulle ha minimum ett års klinisk erfaring og 

veiledningskompetanse. Den enkelte høgskole hadde ansvar for å gi praksisstedets sykepleiere 

kurs eller utdanning i veiledning. Dette kravet ble ikke innfridd i den endelige rammeplanen 

av 2004. Begrunnelsen var at det på dette tidspunktet var et fåtall av veiledere som hadde slik 

kompetanse. Å stille krav om veilederutdanning, ville være en reform som ville bli vanskelig 

å gjennomføre og dessuten komme til å koste for mye. Forslag til rammeplan av 2004 sier 

følgende om krav til veileders kompetanse:

”Lærestedet har hovedansvar for å påse at planene er i samsvar med rammeplanens formål, 

mål og krav til kompetanse til kompetanse en nyutdannet sykepleier skal inneha.  Veileder må 

være kompetent og fortrinnsvis være sykepleier” (Rammeplanen 2004:11).

Forslaget fra Mekkiutvalget om å gjøre slik utdanning eller kompetanse obligatorisk, ble lagt 

tilside.

                                                
1 Mekkiutvalget som fikk sitt navn etter utvalgets leder Tone Elin Mekki, leverte utkast til ny Rammeplan for 
sykepleierutdanninga i 1999.
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Lovverk og avtaler

I lov om spesialisthelsetjenesten står følgende:

”De regionale helseforetakene skal sørge for at behovet for undervisning og opplæring av 

helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen 

helseregionen” (Sosial- og helsedepartementet 1999).

”Departementet kan gi forskrifter om plikten til å delta i undervisning og opplæring, herunder 

om private helseinstitusjoners plikt” (Sosial- og helsedepartementet 1999).

I lov om spesialisthelsetjenesten er det nedtegnet at helseforetaket skal sørge for at behovet 

for undervisning innen helseregionen dekkes. Som nevnt innledningsvis har også sykehuset 

dette nedtegnet i egne mål. Sykehuset har også inngått en særavtale (vedlegg 6) med 

universitetet angående sengeposter med spesielt ansvar for veiledning av sykepleierstudenter. 

Avtalens formål er å: 

 Bidra til utvikling av sengeposter med et spesielt ansvar for studentveiledning.

 Ivareta et forpliktende og løpende samarbeid mellom universitetet og helseforetaket 

ang. prosjektposter.

 Etablere fagutvikling og forskning tilknyttet sengeposter med spesielt ansvar for 

studentveiledning.

 Bidra til et samarbeid regionalt som er med å utvikle studentveiledning.

Sykehuset har per d.d. èn slik post. 

Det finnes ikke noen arbeidsinstruks eller noe skrevet materiale som sier noe om 

kontaktsykepleiers rettigheter og plikter. Jeg har vært i kontakt med universitetet og får til 

svar at det er noe under utarbeiding, men det eksisterer ikke noe for øyeblikket. 

Praksiskoordinator ved universitetet sender ut en orientering til kontaktsykepleierne ved 

oppstart av hver ny praksisperiode. Den inneholder opplysninger angående studentens 

læringsmål og hva som er gjennomgått av litteratur før studentene kommer ut i praksisfeltet. 

Dessuten ligger evalueringsskjema og eksempler på ikke akseptabel praksis med som 

vedlegg. Heller ikke her er det forventninger, krav eller rettigheter for den som skal være 

kontaktsykepleier. 



13

Det finnes derimot en kontrakt (vedlegg 5) som skal underskrives av student, lærer og 

kontaktsykepleier når studentene starter i praksisperioden. Her står kontaktsykepleieren nevnt 

i et eget punkt som sier at kontaktsykepleier skal være skriftlig forberedt til:

 planleggingssamtale

 midt- og sluttvurdering

 evalueringssamtale av praksisperioden

Kontaktsykepleier skal også gi veiledning i direkte pasientsituasjoner og ut fra praksisrelatert 

tema.

Sykehuset har heller ikke noe skriftlig arbeidsinstruks spesielt for kontaktsykepleiere. Dette 

finnes heller ikke ved den ene posten som har et spesielt ansvar for utdanning av 

sykepleierstudenter. 

Metodebeskrivelser

I dette kapitlet vil jeg beskrive hvorfor jeg har valgt kvalitativt forskningsintervju som 

metode. Videre skal jeg si noe om hvordan jeg har gått fram for å finne informanter, innhente, 

fremstille, analysere og tolke data. Jeg vil beskrive min rolle og mitt ståsted som forsker, og 

hvilke utfordringer som ligger i å forske på eget felt. 

Jeg har i intervjuene vært interessert i å få fram både kontaktsykepleiernes egne tanker og 

følelser, men har også spurt etter hvordan systemet rundt dem fungerer. Fordi jeg i stor grad 

legger vekt på personenes personlige oppfatninger, meninger og følelser har jeg valgt å kalle 

dem respondenter (Kalleberg 1990, Repstad 1991). Respondenter har personlig kjennskap til

et fenomen, ved for eksempel å være medlem av en gruppe, eller ved å være deltaker i 

hendelsen som en ønsker å undersøke (Jacobsen 2003). Alle mine respondenter er sykepleiere 

med erfaring fra å være kontaktsykepleiere. Det vil si å være den fra praksisstedet som har 

ansvaret for oppfølging av studenten under praksisperioden i posten. Denne sykepleieren har 

også ansvar i evalueringen av studenten.
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Datainnsamlingsmetode

Utgangspunktet for valget av tema til denne oppgaven er gjort med bakgrunn i egne erfaringer 

som kontaktsykepleier og i arbeid med kontaktsykepleiere og deres studenter. Jeg ville vite 

hvordan kontaktsykepleierne opplever rollen som kontaktsykepleier. I intervjuguiden har jeg 

valgt å fokusere på respondentens egne opplevelser og erfaringer med å være 

kontaktsykepleier. Jeg har også spurt etter deres erfaringer og meninger om 

utdanningsinstitusjonens og sykehusorganisasjonens ivaretakelse av kontaktsykepleierrollen.

Ved å bruke kvalitativ metode vil en få vite noe om menneskelige erfaringer og egenskaper. 

Vi kan få tak i respondentens meninger, erfaringer, tanker, forventninger og holdninger. ”Vi 

kan spørre etter meningen, betydningen og nyanser av hendelser og atferd, og vi kan oppnå 

økt forståelse av hvorfor mennesker gjør som de gjør” (Malterud 2004:32). Det er nettopp 

denne forståelsen av hvorfor kontaktsykepleierne gjør som de gjør jeg er ute etter i min 

undersøkelse. Hva er det som påvirker deres holdninger og deres atferd i forhold til skole,

studenter og kollegaer? Og ikke minst hvilke forventninger og krav har de til seg selv i rollen. 

Ved å bruke en kvalitativ tilnærming vil jeg gjennom nærhet til respondent kunne få fram 

nyanser som jeg i en kvantitativ tilnærming ville gått glipp av. Jeg har også anledning til å 

følge opp og få mer opplysning om prosesser og tanker som kommer opp underveis. Dette vil 

jeg komme nærmere inn på i beskrivelsen av kvalitativt intervju som metode.

Viktige aspekt ved den kvalitative forskningstradisjon

”Kvalitative metoder, i internasjonal litteratur også omtalt som naturalistic inquiry eller 

interpretive inquiry, bygge på teori om menneskelig erfaring (fenomenologi) og fortolkning 

(hermeneutikk)” (Malterud 2004:31). Malterud (2004) sier videre at målet med å bruke en slik 

metode er å få fram og utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener slik det oppleves for de 

involverte selv. 

Hermeneutikk blir beskrevet som en metodelære for å kunne fortolke meningsfulle 

fenomener. Vitenskapsfilosofen Popper trekker skillet mellom naturvitenskap og 

humanvitenskap nettopp ved å hevde at humanvitenskapens viktigste mål er å fortolke 
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meningsinnholdet ved et fenomen (Gilje og Grimen 2002). Slike fenomener kan være 

handlinger, muntlige ytringer eller tekster. At fenomener er meningsfulle vil si at de utrykker 

en mening eller har en betydning. Jeg har i mine intervjuer spurt mine respondenter om deres 

subjektive mening og har lagt vekt på at det ikke er et riktig, eller et ønsket svar på 

spørsmålene. Min oppgave som forsker blir å fortolke fenomenene som mine respondenter gir 

meg i form av muntlige ytringer, som er betydningsfulle og har en mening for dem. I 

kvalitativ forskning ser en på mennesket som fritt kreativt og bevisst. En ønsker å nærme seg 

den oppfattelsen respondenten har om et fenomen og undersøke deres subjektive opplevelser

(Repstad 2004). Tolkningsprosessen i en hermeneutisk tilnærming består i veksling mellom å 

se og å forstå deler i lys av helheten og helheten i lys av delene. For å kunne arbeide på denne 

måten ble det viktig for meg å finne noen temaer eller nøkkelbegreper som var sentrale i 

materialet mitt. Det var 4 temaer som var sentrale i alle intervjuene:

 Ledelse av kontaktsykepleiernes arbeid

 Faktorer ved kulturen på postene

 Samarbeid mellom sykehus og universitet

 Kompetanse

En av hermeneutikkens grunntanker er at man alltid vil forstå ting, det vi kaller fenomener, på 

grunnlag av visse forutsetninger. Slike forutseninger kan være egne erfaringer, oppfatninger 

og kunnskap. Disse forutsetningene har H. G. Gadamer kalt vår forforståelse eller for-

dommer. Det er i stor grad vår forforståelse som er utgangspunkt for hva vi ønsker å 

undersøke eller forske på. Vi har en oppfatning, mening eller forståelse for noe som vi ønsker 

å rette vår oppmerksomhet mot (Gilje og Grimen 2002). Jeg har i innledningen sagt noe om 

min egen forforståelse og har i analyseprosessen forsøkt å være bevisst på at jeg gjennom 

utdanning og erfaring har opparbeidet meg en god del både kunnskaper og holdninger til feltet 

og det fenomenet jeg forsker på.

Alle mennesker, både jeg som forsker og mine respondenter er preget av det Husserl kaller 

livsverden. Vi mennesker er sosiale vesener og vi blir personer i kraft av relasjonene til andre 

mennesker. Interpersonelle og sosiale relasjoner kommer innenfor det Husserl vil kalle vår 

livsverden. Den preger oss i stor grad, for det er den virkelige konkrete verden vi lever i til 

daglig. Til vår livsverden hører tradisjoner og mellommenneskelig fellesskap som igjen 
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preger vår identitet og verdioppfattelse (Andersen 2003). Alt dette er med på å prege vårt syn 

på fenomener rundt oss. I dette tilfelle hvordan jeg som forsker vil oppfatte og tolke data i 

mitt materiale og hvordan mine respondenter vil assosiere, tolke og svare på mine spørsmål.

Kvalitativt forskningsintervju som metode

Jeg har valgt å bruke individuelle åpne intervjuer i min undersøkelse. Individuelle åpne 

intervjuer kjennetegnes ved at intervjuer/forsker og respondent prater sammen som i en vanlig 

dialog. Dataene kommer inn i form av ord, setninger og fortellinger, altså i muntlig form. 

Individuelle intervjuer kan utføres via telefon eller ansikt til ansikt (Jacobsen 2003). I følge 

Jacobsen (2003) egner metoden seg når en skal forholde seg til forholdsvis få respondenter. 

Når vi er interessert i å vite noe om hva det enkelte individ sier og når vi er interessert i 

hvordan den enkelte fortolker og hvilken mening og forståelse respondentene legger i det de 

blir spurt om.

Å intervjue er en tidkrevende metode. Hvert intervju varer ofte 1 – 2 timer og det tar mye tid å 

transkribere dem. Det er heller ikke like lett å sammenlikne svarene i intervjuene. En annen 

ting en må tenke på er at en først og fremst vil få tak i det en kaller forfektede eller uttalte 

verdier og teorier i et intervju. Dette kan være bevisst eller ubevisst fra respondentens side. 

Respondenten vil også kunne påvirkes av forskerens ståsted og meninger om temaet, det vil 

være vanskelig for forskeren å forholde seg helt nøytral (Bang 2002). I og med at jeg forsker 

på egen arbeidsplass må jeg være spesielt oppmerksom på at dette. Bevisst eller ubevisst kan 

dette være med å farge de svarene jeg får. Jeg tok dette opp med respondentene og la vekt på 

at det var deres opplevelser jeg var ute etter, slik ting oppleves for kontaktsykepleieren i 

praksisfeltet.

Fordelene ved intervju er mange, særlig når en vil ha tak i respondentens egne tanker og 

meninger. Respondenten får bruke sitt eget språk og sine egne ord og begreper, de er ikke 

bundet av svaralternativer. I et intervju kan man stoppe opp og be respondenten om å utdype 

ting en synes er relevante og interessante samtidig kan også respondenten få utdype ting som 

er viktig for ham/henne å få fram. Bang (2002) legger også vekt på at intervjuer tillater 

tvetydighet i informasjon. Inkonsekvenser i respondentens svar vil komme fram og en kan 

velge å utdype eller tolke dette eller la det ligge.
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Intervjuene i min undersøkelse ble tatt ansikt til ansikt. Jeg har lang erfaring som veileder og 

ser viktigheten av å kunne fange opp kroppsspråk, ansiktsuttrykk og hvordan respondenten 

reagerer på spørsmålene. Dette vil en gå glipp av i for eksempel et telefonintervju. Det er også 

lettere å fange opp og fornemme om en kan gå videre på et tema som kan være ubehagelig 

eller vanskelig å snakke om for respondenten (Jacobsen 2003). Jeg hadde på forhånd vært og 

snakket med de fleste respondentene og avklart praktiske ting som tidspunkt og valg av rom. I 

denne samtalen leverte jeg også ut intervjuguiden og ba dem se litt på spørsmålene på 

forhånd. (De to jeg ikke fikk snakket med på forhånd fikk informasjonsskriv og intervjuguide 

per post i god tid før intervju dagen.) Dette gjorde jeg både for å unngå prestasjonsangst hos 

respondentene og for å forhåpentligvis få mest mulig gjennomtenkte svar. Jeg poengterte at å 

forberede seg var frivillig, men de fleste gav uttrykk for at de syntes det var greit å ha sett 

spørsmålene på forhånd for å slippe utryggheten ved å lure på om de får spørsmål de ikke kan 

svare på. Det er viktig for å få et godt materiale at respondentene kjenner seg trygge og at 

respondentene ikke føler at intervjueren har svarene klare på forhånd (Malterud 2004).

Intervjuene tok utgangspunkt i en utarbeidet intervjuguide. Jeg vil likevel karakterisere 

intervjuene som åpne. Dette begrunner jeg i at respondentene fikk utlevert intervjuguiden på 

forhånd med informasjon om at den kun var et arbeidsredskap for å holde tråden i temaet. De 

ble oppfordret til å komme med andre opplevelser og ting som opptok dem selv om det ikke 

akkurat kom innunder noen av spørsmålene. Under intervjuene ble ikke guiden fulgt slavisk, 

spørsmålene kom ikke alltid i samme rekkefølge og jeg fulgte opp med spørsmål ut i fra det 

svaret eller den fortellingen jeg fikk fra respondentene. 

Ved å lukke intervjuet med en intervjuguide vil en kunne bli beskyldt for å bevege seg bort fra 

selve grunntanken i en kvalitativ tilnærming, men en vil alltid ha med seg en form for 

intervjuguide enten den er skrevet eller om den ligger mer eller mindre bevisst hos forskeren

(Jacobsen 2003). Dette er nødvendig for å kunne samle inn relevante data. Fordelen med å ha 

en intervjuguide å forholde seg til, er at dataene lettere lar seg analysere og bearbeide.

Selv om jeg brukte en intervjuguide opplevde jeg at intervjuene ble veldig forskjellige. Det 

som var avgjørende var hva respondentene syntes var meningsfylt å snakke om. Erfaringene 

og opplevelsene til den enkelte ble styrende for utviklingen av intervjuene.
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Utvikling av intervjuguide

”Som regel bør vi utarbeide en intervjuguide, dvs. en oversikt over hvilke temaer vi skal 

innom i løpet av intervjuet. Dette gjøres for å sikre at vi kommer inn på de viktige temaene 

som vi ønsker å belyse” (Jacobsen 2003:133).

Intervjuguiden (vedlegg 1) ble utarbeidet på bakgrunn av egen erfaring og tilbakemeldinger 

fra andre sykepleieres erfaringer med å være kontaktsykepleier. Da jeg startet på prosessen 

med oppgaven hadde jeg tenkt å ha fokus på studentene og deres opplevelser av 

læringsmiljøet på praksisplassene og om de opplevde at de var en resurs eller en belastning. 

Etter en del litteratursøk fant jeg ut at dette var et tema det var skrevet mye om, men jeg fant 

lite om hvordan kontaktsykepleierne opplevde sin rolle. De ble enkelte plasser nevnt eller tatt 

med som en del av helheten, men da også med studenten og læringsmiljø i fokus. Ingen hadde 

hovedfokus på kontaktsykepleierne og deres arbeid.

Jeg bestemte meg derfor for å ha sykepleierne i fokus, jeg var interessert i deres opplevelser 

av å være kontaktsykepleier. Jeg hadde ikke en klart formulert problemstilling. Jeg bestemte 

meg for å være åpen for det sykepleierne hadde å fortelle og heller jobbe ut fra 4 

forskningsspørsmål og eventuelt etterpå spisse en problemstilling ut i fra de svarene og 

fortellingene jeg fikk i intervjuene.

For å få fram fortellingene og respondentenes egne erfaringer og opplevelser valgte jeg å 

formulere spørsmålene så åpne som mulig. Jeg bruker hva, hvordan, kan du beskrive, hva 

betyr det for deg osv. Jeg hadde planlagt å eventuelt revidere guiden etter et par intervjuer, 

men fant ut at guiden fungerte slik som den var. Det jeg erfarte var at jeg etter hvert ble mer 

oppmerksom på at det var nyttig å stille flere oppfølgingsspørsmål enn jeg hadde gjort i de 

første intervjuene. Det var også viktig for meg at jeg hadde intervjuguiden ”under huden” slik 

at samtalen kunne gå mest mulig fritt uten at jeg trengte å se på guiden eller lese opp 

spørsmålene. 

Det er vanskelig å vite hvor lang tid intervjuene vil ta før en har gjort et par intervjuer. Jeg tok 

utgangspunkt i hva jeg ville vite noe om og stilte spørsmål som inviterte respondentene til å 

utdype og fortelle og tenkte mindre på antall spørsmål. Det viste seg at ut i fra samme guiden 

tok intervjuene fra 45 minutter til 2 timer.
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Valg av intervjupersoner

Respondentene i oppgaven er satt sammen fra et strategisk utvalg (Malterud 2004). Jeg har 

valgt respondenter ut fra den målsettingen at de har potensial til å si noe om, eller belyse 

forskningsspørsmålene.

For å få et materiale som var oversiktelig, men likevel gav en bredde til undersøkelsen valgte 

jeg å hente respondentene mine fra et sykehus. Andre praksisplasser som åpen omsorg og 

sykehjem har samme system med kontaktsykepleier for studentene, men jeg valgte å begrense 

undersøkelsen til kirurgisk/ortopediske og medisinske sengeposter på sykehuset. Jeg hadde 

bestemt meg for å gjøre mellom 7 og 10 intervjuer alt etter hva som kom fram og hvor mye 

informasjon jeg fikk av den enkelte. Respondentene er hentet fra medisinsk, kirurgisk og 

ortopedisk klinikk og alle jobber på sengeposter med helårs døgndrift. Respondentene består 

av både menn og kvinner.

Det ble innhentet tillatelse hos klinikkdirektør og oversykepleier til å gjennomføre 

undersøkelsen (vedlegg 2). Dessuten snakket jeg med avdelingssykepleier på de forskjellige 

postene for å få tillatelse til å intervjue respondentene i deres arbeidstid. I et tilfelle tok 

avdelingslederne selv initiativ og spurte to av sine ansatte om de kunne tenke seg å være med 

i undersøkelsen. På de andre postene ble tilfeldige spurt om å være med. Ved to forskjellige 

poster spurte jeg spesifikt etter menn. En stor del av postene på sykehuset har ikke mannlige 

sykepleiere. 

Sykepleierne fikk utdelt et brev hvor jeg redegjorde for hensikten med undersøkelsen og 

hvordan svarene ville bli brukt (vedlegg 3). Jeg presiserte at deltagelse i undersøkelsen var 

frivillig og at respondentene kunne trekke seg når de selv måtte ønske. Det ble også informert 

om at respondentenes personvern skulle sikres slik at svarene ikke skulle kunne spores tilbake 

til hver enkelt respondent. De fikk informasjon om at det ville bli brukt lydopptak, MP3 

spiller, og at alle lydfiler ville bli slettet så fort undersøkelsen var ferdig. Jeg bad videre om 

tillatelse til å kontakte respondentene etter intervjuet dersom der var noe som jeg ønsket å 

utdype. 
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Ved 6 av intervjuene ble det brukt rom som var i tilknytning til postene, slik at det var lett for 

respondentene å komme dit. 2 intervju ble tatt på et kontor et annet sted på sykehuset, men 

likevel ikke langt fra postene. Kriteriene for å kunne være med i undersøkelsen var:

 Har vært kontaktsykepleier for minimum 4 studenter.

 Har vært kontaktsykepleier i løpet av det siste året.

 Må arbeide ved en vanlig sengepost (ikke spesialavdeling som intensiv, operasjon og 

lignende).

Jeg hadde ikke satt noen kriterier for hvor lenge respondenten måtte ha vært sykepleier. Da

jeg vet ut fra egen erfaring at kontaktsykepleierrollen blir gitt selv til helt nyutdannede 

sykepleiere. En uskrevet regel sier at en bør ha jobbet 1 år i posten før en får ansvar for en 

student, begrunnet i hensynet til både studenten og sykepleieren. Dette er vanskelig å 

gjennomføre blant annet på grunn av stor utskiftning av personell på postene. På mange av 

postene er unge nyutdannede sykepleiere overrepresentert.

Jeg endte opp med 8 respondenter fra 4 forskjellige poster. Utvalget bestod av 6 kvinner og 2 

menn. Aldersmessig fordeling var fra 24 til vel 50 år. Praksis som sykepleier varierte fra 2 til 

over 30 år, de fleste hadde vært sykepleier mellom 5 og 10 år. 6 av respondentene hadde 100 

% stilling og 2 av respondentene hadde 75 % stilling.

Forberedelse og gjennomføring av intervju

I forkant av intervjuene hadde jeg vært og hilst på og pratet med alle utenom 2 av 

respondentene. Disse 2 hadde jeg kun gjort avtaler med gjennom deres avdelingsleder. I disse 

samtalene fikk respondentene informasjonsskrivet og jeg fortalte litt om meg selv. 

Respondentenes rettigheter ble understreket og at resultatene ikke skulle kunne kobles til hver 

enkelt respondent. Jeg la stor vekt på å få fram at jeg ville ha deres ærlige svar og ikke slik 

”det burde være”. Alle informantene visste at jeg jobbet som studentkoordinator og har fokus 

på læringsmiljø. Dette kan øke faren for at svarene blir farget av ønsker i stedet for fakta. 

Jeg startet med å avtale tid til 4 intervju for eventuelt å kunne revidere intervjuguiden eller 

gjøre andre endringer. Jacobsen (2003) kaller dette snøballmodellen. Man starter med en eller 
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noen få respondenter og bruker ideer og tips fra disse i de neste intervjuene. Man får altså 

impulser og ideer fra et intervju som man bygger videre på i det neste (Jacobsen 2003). Jeg så 

fort at jeg måtte bli flinkere til å ”grave” mer i svarene respondentene gav meg. I 

utarbeidelsen av intervjuguiden hadde jeg lagt vekt på å formulere åpne spørsmål og ikke 

ja/nei spørsmål, men jeg så at å bruke oppfølgingsteknikk i selve intervjuet også var veldig 

viktig.

Jeg var bevisst dette da jeg startet intervjuene, likevel tok de første intervjuene minst tid. 

Dette skyldes vel kanskje også at jeg fikk intervjuguiden mer og mer ”under huden” etter 

hvert som jeg hadde gjort noen intervjuer. Intervjuene fikk etter hvert en friere form og bar 

nok etter hvert mer og mer preg av en samtale. Det er også lettere å konsentrere seg om 

svarene respondenten gir og finne gode oppfølgingsspørsmål, når en ikke trenger å 

konsentrere seg om å holde tråden i hovedspørsmålene.

Jeg hadde litt problemer med å få tak i mannlige respondenter på grunn av mangel på 

mannlige sykepleiere på vanlige sengeposter. Intervjuene med de mannlige sykepleierne ble

av den grunn tatt til slutt.

Ellers var det ikke vanskelig å få respondentene til å fortelle. De fleste sa at det ikke var ofte 

at noen spurte om deres opplevelser så de syntes det var flott at noen hørte på dem. Det 

vanskeligste var å få dem til å se ting ut fra eget perspektiv, uten å ha studenten i fokus. De 

fleste kom hele tiden tilbake til hvordan det var å være student ved deres post og hva som ble 

tilrettelagt eller ikke tilrettelagt. Det var lett å bli revet med i den tankegangen og krevende å 

hele tiden holde fokus på kontaktsykepleieren selv og hennes/hans rolle. Ofte vil en se at det 

ene gjenspeiler det andre, men dette vil jeg komme tilbake til i analysen av funnene.

Bruk av MP3 opptaker

I litteratur om kvalitativ forskning anbefales det stort sett å bruke en eller annen form for 

båndopptaker i intervjuene. Det er vanskelig å få skrevet ned alt som blir sagt samtidig som 

man skal ha øyekontakt med den man intervjuer og legge merke til kroppsspråk osv. 

Utfordringen var å finne et hjelpemiddel som fungerte. Jeg brukte en MP3 spiller med 

innebygd mikrofon. Den er liten av størrelse, legges bare på bordet mellom respondent og 
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intervjuer. MP3 spilleren jeg brukte har god kapasitet og gir gode opptak. Jeg slapp å tenke på 

hvor lang tid intervjuene skulle ta. Dessuten var det greit å skrive ut intervjuene i etterkant. 

Ved å overføre lydfilen til en datamaskin kunne jeg høre, spole og skrive uten andre 

hjelpemidler enn en PC. Det er likevel en tidkrevende jobb å skrive ut alle intervjuene. 

Intervjuene ble gjengitt så ordrett som mulig, inkludert latter, pauser, stønn og sukk. 

Noen av respondentene sa at de hadde vurdert å trekke seg da de hørte at samtalen skulle tas 

opp på bånd, men alle kom. I etterkant av intervjuene sa alle at de hadde glemt ut hele 

opptageren. Dersom forskeren er avslappet til bruk av båndopptaker vil dette smitte over på 

respondenten og han/hun vil affiseres mindre av opptageren (Repstad 2004). Jeg fant fort ut at 

det var viktig å la opptageren gå helt til vi hadde pakket og gått ut av rommet. Den ble etter 

hvert det siste jeg tok med meg før jeg gikk fra intervjuene. I de første intervjuene kom det

fram en del sterke meninger og ”saftige” uttalelser etter at vi hadde avsluttet selve intervjuet 

og var i ferd med å gå ut av rommet. Jeg måtte be respondenten om tillatelse til å skrive ned 

og bruke også dette. Jeg fikk tillatelse til å bruke det, bare en gang uttalte en respondent at 

”dette må du ikke skrive om”. Da er det viktig at respondenten kan stole på at dette blir 

respektert.

Rammer rundt intervjuet

Jeg fikk bare positiv respons på mine henvendelser både fra klinikkledelse, oversykepleier, 

avdelingsledere og respondenter. Alle respondentene ble intervjuet i arbeidstiden. Jeg hadde 

på forhånd informert om at det ville gå mellom 1 ½ og 2 timer på hvert intervju. For å legge 

til rette for en avslappet atmosfære var det viktig med litt tid til småprat både før og etter selve 

intervjuet. 

Jeg passet på å sjekke at utstyret fungerte og at der var mulighet for en god plassering i 

forhold til hverandre og opptager. Respondentene snakket som regel med noe lavere stemme 

enn meg selv, derfor var det hensiktsmessig å legge mikrofonen mot dem. Jeg opplevde at jeg 

brukte en del energi på intervjuene, og hadde som regel bare et intervju til dagen. Det var godt 

å bruke litt tid etter intervjuet til å bearbeide tanker og ting som var kommet fram under 

intervjuet. Jeg hadde bestemt meg for å skrive ut intervjuene fortløpende, etter hvert som jeg 

tok dem, både for å se om det var noe jeg burde gjøre annerledes og med tanke på at det er 
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arbeidskrevende å skrive ut intervjuer. Jeg klarte ikke helt å nå dette målet, men jeg hørte 

intervjuene flere ganger mellom hvert intervju. Selv om jeg ikke hele tiden var à jour med 

skrivingen hjalp dette meg til å bearbeide stoffet etter hvert.

Jeg hadde kun ett intervju med hver respondent. Avslutningsvis spurte jeg alltid om det var 

noe de ønsket å spørre om, om det var noe mer de ville si, eller noe vi ikke hadde vært innom.

Jeg spurte også om hvordan de hadde opplevd det å bli intervjuet. Noen uttrykte at det ”hadde 

visst gått fint”, og var opptatt av at jeg forhåpentligvis hadde fått noe greit stoff å jobbe med.

Andre gav klart uttrykk for at det endelig var noen som var interessert i hva de mente. Flere 

bad om å få lese oppgaven når den var ferdig.

Dataanalyse

Etter å ha transkribert alle intervjuene satt jeg igjen med rundt 100 sider utskrift og noen ideer 

om hvilke tema som kunne være aktuelle for å belyse problemstillingen. Jeg leste hvert enkelt 

intervju nøye og fant etter hvert 4 temaer som var gjennomgående i alle intervjuene. Temaene 

var:

 Ledelse av kontaktsykepleiernes arbeid

 Faktorer ved kulturen på postene

 Samarbeid mellom sykehus og universitet

 Kompetanse

I gjennomføringen av analysen har jeg, for oversiktens skyld, brukt metoden som Malterud 

(2004) kaller systematisk tekstkondensering. Analysen består av 4 trinn.

1. å få helhetsinntrykk

2. å identifisere meningsbærende enheter

3. å abstrahere meningsinnholdet i de enkelte meningsbærende enheter

4. å sammenfatte betydningen av dette (Malterud 2004:100)

Meningsbærende enheter er deler av teksten som gir mening og som kan belyse tema og 

problemstilling eller forskningsspørsmål. Det er derfor viktig å hele tiden ha temaene fra 
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forrige trinn i bakhodet (Malterud 2004). Jeg trakk sitater jeg mente sa noe om temaene ut av 

teksten og skrev sitatene inn under hver temaoverskrift. I litteraturen blir dette kalt koding.

Selv om intervjuene nå ble ”klippet” fra hverandre merket jeg sitatene slik at jeg visste hvilke 

respondenter som hadde uttalt hva. Noen av sitatene ble satt under mer enn en temaoverskrift.

Dette kan si noe om at temaene er for upresise eller utydelige, men det trenger ikke være 

grunn for å forandre temagruppene (Malterud 2004). Jeg valgte å beholde de temaene jeg 

allerede hadde begynt å jobbe med da jeg mente disse var sentrale og hensiktsmessige i 

forhold til både datamateriale og forskningsspørsmål.

Ved å ta for meg en og en kodegruppe kunne jeg systematisere dataene. Jeg valgte ut de 

sitatene jeg mente illustrerte og belyste de forskningsspørsmålene jeg hadde valgt som 

utgangspunkt for diskusjonen. Jeg har beholdt og brukt det jeg har kalt for temaoverskrifter 

når jeg presenterer innsamlet data. 

I diskusjonen vil jeg bruke forskningsspørsmålene som ramme. De vil danne overskriftene i 

kapittelet.

Etiske overveielser

Helsinkideklarasjonen er utarbeidet av Verdens legeforening. Det er en erklæring om etiske 

prinsipper og retningslinjer for leger og andre som utfører forskning som omfatter mennesker. 

”Helsinkideklarasjonen omfatter pasienter og gir ikke samme beskyttelse for helsepersonell 

som utforskes. I slike situasjoner skal vi bruke vårt beste skjønn til å utøve en ansvarlig 

forskningsetikk i forhold til dem som betror oss sin kunnskap i sin hverdag” (Malterud 

2003:205).

Samtidig som jeg utarbeidet intervjuguide skrev jeg også søknad om tilgang til feltet og et 

informasjonsbrev som jeg gav til avdelingssykepleiere og respondenter (vedlegg 3). Søknad 

om tilgang til feltet ble gitt klinikkledelse/oversykepleier (vedlegg 2). 

Respondentene i undersøkelsen er voksne mennesker som er i jobb og jeg vurderer ikke 

spørsmålene eller temaene i undersøkelsen som følsomme. I følge Jacobsen er det tre 
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grunnleggende krav en undersøkelse bør tilfredsstille. Det er: informert samtykke (vedlegg 4), 

krav på privatliv og krav på å bli korrekt gjengitt (Jacobsen 2003). Informert samtykke 

forutsetter at den som undersøkes, her respondenten, deltar frivillig, og at denne frivilligheten 

er basert på at vedkommende er klar over hvilke farer og gevinster deltakelsen kan medføre

(Jacobsen 2003). Dette kravet har, slik Jacobsen (2003) beskriver det, fire hovedkomponenter: 

kompetanse, frivillighet, full informasjon og forståelse.

Kompetanse. Den som undersøkes må selv være i stand til å vurdere om han/hun vil være med 

i undersøkelsen. Dette kan dreie seg om barn, eldre, syke eller personer som av andre grunner 

ikke kan ta avgjørelser og ansvar for seg selv. Mine respondenter er voksne mennesker i jobb 

som absolutt tilfredsstiller dette kravet. 

Frivillighet. Her tenker en på om respondenten står overfor noen form for press til å si ja. Sier 

vedkommende ja fordi det er en samfunnsplikt, et ønske, eller en forventning fra en 

overordnet? I og med at dette er undersøkelse som utføres som et ledd i en utdannelse vil jeg 

ikke tro at respondentene ville stå overfor slike pressituasjoner. Det eneste tenkelige må være 

at de følte ansvar for å hjelpe meg som kollega, men det er ansatt i alle fall 1000 sykepleiere 

på sykehuset så det skulle ikke være et problem å få tak i respondenter.

Full informasjon. Undersøkelsen min er forholdsvis begrenset og oversiktelig. Det gjør at 

kravet om full eller tilstrekkelig informasjon er praktisk mulig. Der er ikke noe ved 

undersøkelsen som av hensyn til funn eller analyse av data ikke bør informeres om. Jeg har 

gitt ut både skriftlig og muntlig informasjon om bakgrunn og hensikt med undersøkelsen og 

hva jeg skal bruke den til.

Forståelse. Det er ikke lett å forsikre seg om at informasjon er forstått slik den er ment. Men 

ut i fra respondentenes personlige og faglige resurser må en gå ut fra at de har forstått 

informasjonen på en tilfredsstillende måte. 

Undersøkelsen spør ikke etter følsom informasjon, selv om oppfatningen av hva som er 

følsomt eller ikke oppleves svært forskjellig fra person til person. Det er alltid en mulighet for 

at de spurte kan føle seg avslørt eller avkledd med tanke på at de ikke er flinke nok, i dette 

tilfelle i arbeidet med studentene, men jeg mener det vil være søkt i dette tilfelle. Konteksten 

er ikke privat og det vil være vanskelig å identifisere enkeltpersoner ut fra data. 
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Det fremgår ikke på lydfilene hvem respondentene er eller hvor de jobber. I det skrevne 

materialet er kilden kodet. Det har derfor ikke vært nødvendig for meg å søke datatilsynet om 

konsesjon eller tillatelser. Jeg har både skriftlig og muntlig forpliktet meg til å slette lydfiler 

og annet materiale etter at oppgaven er ferdig.

Når en bearbeider materiale, er det viktig å ha strenge krav til riktig presentasjon av data. I 

arbeidet med å analysere og tolke opplysningene og materialet jeg har fått, har jeg jobbet 

parallelt med deler og helhet. Utsagn som blir løsrevet fra den sammenhengen det ble sagt i,

kan gi helt andre meninger enn det som opprinnelig var ment. I arbeidet med intervjuene har 

jeg hele tiden hatt rå - utskriften av intervjuene å se tilbake på.

Presentasjon av funn

I det kommende kapittelet vil jeg presentere funn. Jeg har lagt vekt på å la sitater fra 

intervjuene få tale for seg selv. Mine tanker og meninger, og hva andre har undersøkt og 

skrevet trekker jeg først inn i diskusjonskapittelet. 

I analysen av intervjuene var det fire tema som var framtredende hos alle respondentene. Jeg 

har med bakgrunn i funnene laget 4 temaoverskrifter som jeg velger å bruke som overskrifter.

Ledelse av kontaktsykepleiernes arbeid

I denne delen ser jeg på hva som blir sagt om ledelse, struktur og organisasjon. Jeg spør om 

det blir lagt til rette for veiledning av studenter på posten og eventuelt hvordan. Noen av 

respondentene kommer med forslag om tiltak som ville gjort oppgaven som kontaktsykepleier 

lettere, mer lystbetont.

Det kommer fram at postene er forskjellige både når det gjelder tilrettelegging og i 

holdningen til studentrettet arbeid.
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Posten legger til en viss grad til rette for studentveiledning. Det kommer jo litt an på, 

det er jo ikke lagt inn i timeplanene at i dag får du en time til å gå vekk med studenten. 

Det må du på en måte tilpasse selv. Men jeg føler i alle fall ikke at det blir motarbeidet. 

Og det synes i alle fall jeg er viktig, at det ikke blir noe negativt fra ledelsen å ha 

studenter. Der er i alle fall en positiv holdning til det å ha studenter og en positiv 

holdning fra ledelsen til å hjelpe deg når du har det tungt. Men det er ikke satt av noe 

spesielt som at i dag kan dere ta dere tid til å gå vekk.

Andre sier at det ikke er samsvar mellom det ledelsen og kollegaer sier og det som er praksis i 

posten.

Det er nok ikke helt arbeid, nei. Ellers er jo noen veldig drevne og trenger ikke så mye 

tid og andre legger ikke så mye i det å være kontaktsykepleier. Mens andre er kanskje 

nye selv eller har studenter som trenger mer oppfølging og da blir det lett at folk 

stønner og lurer på hva de holder på med. Utenom skal de på møte her og på møte der, 

det føles som de er vekke hele tiden.

Holdningen i posten understrekes videre når sykepleieren sier at hun ikke har samvittighet til 

å bruke tid på veiledning.

Hva tid skal vi gjøre det. Der har vi det igjen. Jeg kan skrive ned at i dag skal jeg sette 

meg sånn og sånn, men så er det ikke alle som har samvittighet til det. Jeg mener jo at 

hvis det er min jobb så skal jeg gjøre det i min arbeidstid.

Noen av respondentene legger vekt på at en positiv avdelingsleder har mye å si mens noen 

sliter med kollegaers holdninger på tross av positiv avdelingsleder. Begge disse to 

respondentene sier at de har avdelingsleder som har en positiv holdning til 

sykepleierstudenter, men virkeligheten på postene virker svært forskjellige.

Ja, vi har en programbok hvor vi skriver opp de dagene vi skal ha forskjellige samtaler 

og studenten skriver inn hva tid de kommer på vakt. Så de blir sånt sett en del av 

avdelingen, så jeg synes vi tar godt hensyn til dem her. Vet vi at vi skal vekk en time så 

planlegger vi det allerede fra morgenen av og bestemmer hvem som tar over når 

vedkommende går. Du har for eksempel ikke et fem-manns rom den dagen. Så de legger 
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til rette her. Avdelingssykepleieren er veldig bevisst på at hun har samtaler med 

studentene og følger litt med. Slik at hun også har et lite overblikk tror jeg.

Du blir satt på de tyngste rommene fordi du har student med deg og du får kanskje 

dobbelt også. Men jeg sier at det er jo helt feil, du skulle egentlig hatt halvparten.

Jeg har spurt respondentene om de opplever at deres hverdag i postene er tilrettelagt for 

veiledning av studenter. Jeg har også spurt om det blir satt av tid for veiledning eller om 

veilederjobben skal gjøres uten at der er satt av tid til den. Må kontaktsykepleierne selv be om 

å få færre andre oppgaver i posten, eller forventes det at en tar veilederansvar i tillegg det 

arbeidet som gjøres uavhengig om en har ansvar for student eller ikke. Jeg har også ønsket å 

få frem om kontaktsykepleierne tar med seg arbeid hjem og om de da skriver timer og 

avspaserer eller om dette gjøres på fritiden. På spørsmålet om det er tid til å veilede 

studentene i en hektisk hverdag er der bare et par av respondenter som svarer at det er tid. De 

andre sier at de har altfor mange andre oppgaver som må gjøres i løpet av dagen. De uttaler at 

studentveiledning er noe som skal gjøres i tillegg til alt annet. 

Jeg skal da ha alle medisiner og legevisitt og alt, og da blir det liten tid til å veilede 

studenten. Hvis jeg skal komme i mål med alle tingene som jeg skal nå i løpet av en dag 

så har jeg ikke sjanse egentlig.

På spørsmålet om studentveiledning blir regnet med som arbeid i tidelingen av 

arbeidsoppgaver svarer en respondent:

Vi får jo gå fra, men da må du jobbe ganske knallhardt for å få tid når det er 

evalueringer og målsamtaler. Da er det gjerne meg og ”mine” det går utover. For hvis 

det er en dag det er bare meg som er sykepleier (underforstått på gruppen) så må jeg jo 

overlate til noen andre å ta seg av pasientene mine. At de ser etter dem. Slik at ting som 

må gjøres må få gjort på kortere tid da. Ja, du må springe dobbelt så fort.

Det som går igjen i alle intervjuene er at kontaktsykepleierne selv ser på veiledningen som en 

ekstraoppgave.
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Det er ikke rom for å ta seg av studenten når du skal gjøre det på toppen av alt det 

andre du har å gjøre. Alt det andre er mer enn nok.

Den ene av respondentene som sier at det er tid, gir dette svaret senere i intervjuet. 

Jeg synes at der er tid til å ta dem med å gjøre ting. Men det å sette seg ned for å snakke 

og sånn det er der ikke nok tid til. Tidmessig kunne der nok vært tid til det, men du kan 

ikke ta fem minutter da og to minutter da i et rom hvor telefonen kimer hele tiden. For 

ikke klarer jeg å konsentrere meg og ikke den som skal ta imot veiledning heller. Det å 

få sette seg ned og snakke litt skikkelig, det opplever jeg at der ikke er nok tid til.

Mange av respondentene hadde opplevd å ha det de kaller svake eller ”tunge” studenter. De 

forteller om hvordan det tømte dem for krefter og de sier lite om støtte og hjelp fra andre.

Ja, det slet meg ut. Jeg brukte enormt mye tid på å tenke, huske konkrete situasjoner og 

skrive ned. Jeg var helt kjørt på slutten. Jeg var så slitt og jeg syntes hver dag var nesten 

grusom.

En av de andre sier:

Med en ”tung” student blir det dobbel jobb. Da skal du passe på studenten samtidig 

som du har pasientene som du skal ta vare på hele tiden, da blir en jo sliten. Da tar det 

mye tid og mye krefter synes jeg.

Vedkommende sier også at hun bruker mye tid hjemme. Flere av respondentene sier at 

dersom studenten er svak faglig, bruker kontaktsykepleieren mye tid hjemme til å forberede 

og tenke gjennom hvordan de vil legg opp veiledningen og forberede midtsamtale og 

evaluering. På spørsmål om det er godtatt eller satt av tid til å lese studentens 

veiledningsdokument og forbereder veiledning eller samtaler får jeg svar som:

Nei, det er noe du gjør innimellom og på toppen av. Folk sitter for eksempel hjemme og 

arbeider og forbereder ting til evaluering og lignende. Hvis vi skriver opp timer får vi 

beskjed om at det ikke er godkjent, det er ikke lov. Vi skal gjøre det i arbeidstiden
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Andre sier det samme, men ser på oppgaven som ledd i egen læring og fagutvikling.

Jeg tar det mange ganger med meg hjem og sitter med det hjemme. For jeg tenker at jeg 

gjør det for min egen del og. Dette vil jeg gjøre skikkelig, å bli god i, og lære noe selv. 

Om jeg ikke får brukt alt tiden på arbeid så lærer jeg noe og det kan jeg ta med videre.

Kontaktsykepleierne er også inne på bruk av tid og egen samvittighet i forhold til studentene. 

De føler det kanskje ikke slik, men jeg går med vond samvittighet fordi jeg ikke får gitt 

dem nok tid.

Noen ganger har vi god tid og da kan vi bruke den tiden vi har til sånt 

(studentveiledning), mens andre ganger går du med vond samvittighet for du skal helst 

være mange plasser på en gang og så skal du passe på den stakkaren som går der.

Faktorer ved kulturen ved postene

Det som slår meg er at sykepleierne har så enormt mange oppgaver som de definerer som 

sine. De har ansvar for både pasientens stell, medisiner, legevisitt, kjøkken, at legen faktisk 

gjør det han lover, - snakker med pas. osv. – De sier at de har ansvar for at studentene både 

trives, føler seg trygg og at de lærer noe. De skal sette seg inn i universitetets og studentens 

papirer og være oppdatert på det siste nye innen forskjellige prosedyrer. De skal være 

veiledere og undervisere, og har også ansvar for evalueringen av studenten. De skal også, i 

følge dem selv, gjøre det samme arbeidet i posten enten de har student med seg eller ikke. 

Flere betegner det som ”mitt arbeid”, og de liker ikke å overlate det til andre. Der er tross alt 

24 timers drift i et sykehus og oppgavene går kontinuerlig gjennom hele døgnet. Hva er da 

”mine oppgaver” som jeg ikke kan overlate til andre?

I intervjuene med sykepleierne har jeg ikke eksplisitt spurt etter hva som er deres ansvar eller 

hvilke krav som stilles til dem i arbeidet som sykepleier og kontakt for studenter. Alle sier 

likevel mye om ansvar, krav og forventninger. Det som er mest framtredende er 

kontaktsykepleiernes krav til seg selv i veilederrollen. Mange gir uttrykk for at de har et stort 
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ansvar for at studentenes læring og at de kommer ”i mål” som de sier, altså får bestått i 

praksis. 

Ja, for jeg ser jo forskjell på oss som kontaktsykepleiere og ikke minst hvordan vi setter 

krav til studentene og jeg føler at hvis min student i de siste ukene viser at han ikke 

klarer å gjøre ting og gi rapport og vise at han har fått med seg ting i disse ti ukene så 

tenker jo jeg at det speiler jo litt tilbake til meg at jeg ikke har fått fram de tingene som 

er viktige. Jeg vet jo at studentene tar jo opp en del av det du lærer dem, ja så det 

gjenspeiler litt synes jeg.

Flere legger også vekt på at det er deres oppgave å passe på at studentene får med seg flest 

mulig læresituasjoner fra praksis.

Jeg må jo passe på denne studenten som kommer at den har noe å gjøre og at han får 

være med på nye ting, prosedyrer som er rutiner for oss da. Jeg prøver å ta studenten 

med på det som skjer. Enten at de kommer og spør om ting, eller at vi haler dem med 

når vi ser at det skjer ting som kunne være kjekt for dem.

En annen kontaktsykepleier sier det slik:

Du skal jo følge dem opp likevel, og få dem i mål. Ansvaret ligger ”bak der” når du har 

student, at dette skal gå bra. At de skal lære noe og at de har framgang. Det synes jeg, 

og det er nok det som sliter på de fleste tror jeg.

På spørsmål om hva som skal til for at sykepleieren skulle være villig til å være 

kontaktsykepleier i flere perioder enn det som er pålagt fra posten svarer en av respondentene:

Da måtte jeg blitt enda flinkere til å vite hvordan man for eksempel stiller spørsmål til 

studentene. Jeg måtte ha jobba med meg selv. For å få lagt opp dagen, og blitt flinkere 

til å legge ting av meg når jeg gikk hjem. Som: ja, ja det er faktisk ikke bare mitt 

problem om ikke dette går greit. Jeg tror ikke det er så mye avdelingen kunne gjort for 

at jeg skulle være villig til å ha flere studenter. Det er mer å finne ut min måte å gjøre 

ting på.
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Respondentene hadde mye å si om alle oppgavene som var deres i postene. Om det var krav 

fra dem selv eller andre ble det sagt lite om. Men noe av det som ble snakket om var for 

eksempel ansvar for legevisitt, matutdeling, medisinlegging og utdeling, stell og omsorg i 

forhold til pasientene og omsorg for de pårørende. Nye pasienter skal tas imot og 

ferdigbehandlede skal utskrives, innimellom skal sykepleieren skrive og gi muntlig rapport. 

Sykepleieren har dessuten ansvar for å administrere og ha oversikt over hjelpepleierne på sin 

gruppe og at deres arbeidsoppgaver blir fordelt på en hensiktsmessig måte. Det er på toppen 

av alt dette at veiledningsansvaret for sykepleierstudentene kommer. 

Det er som jeg har sagt masse arbeid. Og ingen kompensasjon, vi får ikke en krone for 

dette. Og ofte må du gjøre ting på fritiden. Slik som turnus, vi må hele tiden tenke på 

studenten om vi skal bytte vakter. Har du for eksempel sykt barn på en evaluering må du 

komme inn på fritiden uten å få lønn og du må ordne opp selv. Sånn som det er nå føler 

jeg at vi bare gir.

Å være kontaktsykepleier er som nevnt tidligere ikke en frivillig oppgave, alle må ta sin tørn. 

De fleste har ansvar for student to ganger i året. Ikke alle synes at denne oppgaven er like 

lystbetont.

Når du i rolige perioder har student må du bruke tiden til å vise og forklare osv. Av og 

til skulle jeg heller hatt lyst til å ha den tiden til kollegaer.

Legevisitt og medisiner blir nevnt som viktige oppgaver, oppgaver som gir status. En kan si at 

ved å få medisinansvar og ansvar for legevisitten innehar sykepleieren en form for kapital. 

Denne kapitalen verdsettes i feltet og vi ser at de arbeidsoppgaver som tillegges mest verdi får 

mest tid. Det som er et paradoks i denne sammenhengen er at når jeg spør sykepleierne, så 

uttaler de muntlig at det er disse oppgavene de gjerne ville vært foruten for å få tid til å 

veilede, men praksis preges i stor grad av at det er legevisitt og medisiner som har verdi og 

status.

Det er nettopp mangel på motivasjon og glede over veiledningsarbeidet som preger mange av 

intervjuene. Respondentene svarer at det er inspirerende og lærerikt å ha ansvar for studenter 

og alle sier at det er et viktig arbeid. Men når jeg spør om de kunne tenke seg å være 

kontaktsykepleier i flere perioder enn de som er pålagt svarer alle nei. På spørsmålet om hva 
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som kunne motivert til å jobbe som kontaktsykepleier over flere perioder svarer en av 

informantene.

Da måtte jeg ha fått mer tid med dem. At der ble satt av mer tid til å ha student. At der

var tid til å ha fokus på studenten.

Bare en av informantene sier at der er nok tid hvis en bare planlegger dagen godt, og det er 

opp til en selv. Begge informantene som sier at der er nok tid er menn. En forholdsvis 

nyutdannet og en som har jobbet i mange år. Om dette er tilfeldig eller om det ligger noen 

kjønnsforskjeller i både opplevelsen av å ha det travelt og i måten vi definerer vårt ansvar og 

våre oppgaver kommer ikke fram av mitt materiale. Der er ikke noen forskjeller som utpeker 

seg i forhold til hvor lang yrkeserfaring respondentene har. Frigitt tid er en viktig faktor både 

for de som er nyutdannet og de som har lang erfaring.

Samarbeid mellom sykehus og universitet

I forhold til samarbeid skole/sykehus har jeg valgt å fokusere på kontaktsykepleiernes 

opplevelser og erfaringer angående samarbeid og nærhet til universitetet og til praksislærerne. 

Praksislærerne har ansvar for studentene i praksisfeltet og skal være skolens representant der 

hvor studentene har sin praksisopplæring. 

Alle sykepleierne jeg snakket med ønsket å se mer til praksislærerne. De hadde et ønske om å 

få økt forståelse av praksis ved at læreren var mer i posten. Mange gav også uttrykk for at de 

ønsket å lære mer om veiledning og hvordan de skulle forholde seg til studentene i forhold til 

krav om kunnskap og praktiske ferdigheter. En sykepleier sier det slik:

En gang har jeg opplevd at læreren var i posten en halv dag eller noe sånt. Det synes 

jeg de kunne gjort mer for da hadde de fått litt mer sammenheng i hva de synes og hva 

studentene holder på med i praksis. Slik var det jo alltid før at læreren fulgte noen dager 

i praksis. Det hadde vært nyttig å få støtte i oppgaven som kontaktsykepleier, eller et 

kritisk blikk. Hva kunne jeg gjort annerledes? Ja, det kunne jeg tenkt meg, men jeg synes 

det er vanskelig nå.
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Flere legger vekt på at de kunne trenge for eksempel samtalegrupper mens de hadde student.

Ja, jeg ville i alle fall at skolen skulle vært mer på banen. Både at vi som 

kontaktsykepleiere hadde fått mer oppfølging. Og at vi som var kontaktsykepleiere den 

perioden ble tatt ut og hadde samarbeid med læreren og diskutert problemstillinger. 

Forlanger jeg for mye, for lite osv. diskutert situasjoner og for eksempel hva som skal til 

for å stryke en student.

Flere sier at det skal mye til før de tar kontakt med skolen. De kjenner ikke læreren og da er 

det heller ikke lett å ta kontakt for å drøfte ting eller be om råd og tips i forhold til veiledning 

av studentene. 

Jeg føler ikke at vi har fått mye støtte av skolen. Der er veldig liten oppfølging, og 

skolen er heller ikke inne i posten og det savner jeg for jeg føler det er veldig stor 

avstand til lærerne.

Respondentene som sier dette forteller at de ofte får ny lærer hver gang det kommer nye 

studenter og det vil si hver 10. til 12. uke. Det sier seg selv at dette gjør det vanskelig for både 

kontaktsykepleierne og lærerne. Lærerne har en time pr. student pr. uke til veiledning, inn i 

disse timene regnes også målsamtaler og midt– og sluttevaluering. De færreste 

kontaktsykepleierne er klar over at der er satt av så begrenset tid til veiledning. Men at de ser 

lærerne lite gir dem en følelse av at praksis ikke er en prioritert oppgave fra universitetet sin 

side. 

Du får av og til en følelse av at studentene er en bijobb, for det er vanskelig å få plass til 

samtaler og evaluering. Det sier noe om hvor viktig praksis er.

En annen av respondentene utrykker klar frustrasjon over manglende planlegging.

Noe jeg har tenkt på er at skolen ikke alltid er helt ”på nett”. De legger for eksempel 

eksamen midt i en praksisperiode. Hva sier det om viktigheten av praksis? Dette synes 

jeg er en hån mot praksis!
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Flere etterlyser kontinuitet i hvilken lærer som er tilknyttet avdelingen. De sier at lærerne 

legger vekt på forskjellige ting og har forskjellige krav til studentene. Noen av respondentene 

har erfaring med å ha samme lærer over i flere perioder i posten og de sier at det er en stor 

fordel. 

Ja, nå har jo vi vært heldige, for i de siste periodene har vi hatt samme lærer og det har 

vært veldig greit for da kjenner vi hverandre litt. Da trenger vi ikke bruke tid på det.

Sykehuset blir mer og mer spesialisert og utviklingen går fort både når det gjelder teknikk og 

utvikling av nye behandlingsmetoder. Lærerne sier selv at alt er blitt så spesialisert at de føler 

seg ikke kompetente til å gå i postene med studentene. En av sykepleierne forteller om egne 

erfaringer som student og sier:

Når jeg var i praksis hadde jeg en lærer som var veldig mye lærer og ikke noe 

sykepleier. (Hun var jo utdannet sykepleier). Men jeg har aldri lært så mye av noen. 

Hun var veileder og lærte meg hvordan jeg kunne lære mest mulig, men hun kunne ikke 

si noe om lårhalsbrudd for eksempel. Og det var hun veldig bevisst på, men det hun

trengte hun heller ikke kunne.

Dette sier mye om å utnytte hverandres kunnskap og erfaring på en god måte. Alle mine 

respondenter etterlyser en form for veiledning fra skolen. Det kan være i forhold til det de 

kaller ”svake” studenter, det kan være i forhold til skriftlig dokumentasjon og evaluering av 

studentene eller at de har liten veilederkompetanse og trenger støtte og innspill på det en gjør. 

Noen av respondentene kommer inn på avstanden mellom teori og praksis. Vedkommende 

sier noe om å forstå den andres arbeidssituasjon. 

Vi må forhold oss til sånn som det er. Og så må vi få gjort det innenfor våre rammer og 

da er slett ikke alltid at idealene lar seg gjennomføre rett og slett. Men selvfølgelig så 

skal vi strekke oss etter det, men det er ikke alltid der er mulighet for det og da må du 

bare improvisere og gjøre det beste du kan. Det nytter jo ikke annet. Så der krasjer vi 

litt, og hvis de kritiserer oss for det så får vi klørne ut med en gang, dere som sitter der 

oppe.. .
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Rent geografisk ligger Universitetet i Stavanger høyere enn Stavanger Universitetssjukehus, 

men uttrykket ”de der opp” og ”vi her nede” blir mye brukt og ofte ligger det en dobbel 

betydning under. Uttrykket blir også brukt på universitetet, ”de der nede” osv.

Kompetanse

Respondentene ble spurt om de hadde fått tilbud om kurs eller noen form for veiledning i 

forbindelse med kontaktsykepleierrollen. De ble også spurt om hva som skulle til for at de 

skulle ønske å være kontaktsykepleiere oftere enn det som ble pålagt. Flere av respondentene 

sier at de er opptatt av kompetansenivå og faglighet med tanke på at de er med på å utdanne 

morgendagens sykepleiere. Mange av sykepleierne sier at det å ha student tvinger dem til å 

holde seg faglig oppdatert og mange opplever dette positivt selv om jobben må gjøres på 

fritiden. 

Jeg tar det mange ganger med meg hjem og sitter med det hjemme. For jeg tenker at jeg 

gjør det for min egen del og. Dette vil jeg gjøre skikkelig, å bli god i, og lære noe selv. 

Om jeg ikke får brukt alt tiden på arbeid så lærer jeg noe og det kan jeg ta med videre.

Kravet om å kunne faget sitt er også sentralt i svarene. Sykepleierne har en klar formening om 

hva de bør kunne lære vekk til sine studenter. Flere sier at de burde bli flinkere til å spørre 

studentene i stedet for å gi svarene, men de har likevel krav til seg selv at de bør kunne 

svarene for på en måte å kontrollere studentene.

Jeg har kanskje lett for å gi svar, i stedet for å stille spørsmål. Men likevel så må jeg jo 

gi et svar eller jeg må i alle fall kunne bekrefte om de er kommet fram til det riktige. Jeg 

må konsentrere meg mer om å spørre enn å gi svarene.

Eller som en annen sier, at det er viktig å kunne det som er spesielt for deres post, og ting som 

studentene vanligvis spør om.

Før studentene kommer går jeg tilbake og repeterer ting for meg selv som jeg vet at det 

er standardting som en blir spurt om. Det er greit å ha gode forklaringer, og da blir det 

for meg å repetere ting for meg selv og oppdatere meg.
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Å være flink, eller helst å bli flinkere til er noe som stadig blir nevnt. Respondentene skulle i 

følge dem selv blitt flinkere til å spørre de riktige spørsmålene, kunnet mer fag, bli flinkere til 

å planlegge dagene for å få tid til studentene og ikke minst ville de bli flinke til å gjøre dagene 

innholdsrike for studentene.

En føler jo alltid at en skulle ha kunnet enda mer, men samtidig så er en ikke borti alt. 

Så jeg pleier å si til studentene at jeg også må gå og slå opp. Jeg kan ikke svare på alt 

de spør meg om. Det er bedre å si at dette skal jeg sjekke opp, i stedet for å svare litt 

nølende, ja, jo.. .

Universitetet har i mange år tilbudt veiledningskurs for sykepleiere som veileder studenter i 

praksisfeltet. Kursene er lagt opp som 2 à 2 dagers seminar. De avholdes i universitetets 

lokaler og er delt inn i trinn 1 og trinn 2. Kursene har påmelding og et øvre tak for antall 

deltakere, ingen deltakeravgift. To lærere ved skolen har ansvar for kursene som går hvert 

halvår. Hva kursene inneholder kommer jeg mer inn på i diskusjonsdelen.

Alle respondentene nevner disse kursene, ikke alle har deltatt. De som har deltatt har noe 

ulike oppfatninger av nytten av kursene. En av dem som ikke har kurset, sier at det aldri har 

passet med tidspunkt, mens andre sier at de har valgt å ikke gå på grunn av dårlig 

tilbakemelding fra kollegaer som har vært der. Ingen sier at kursene var veldig praktiske og 

nyttige, men en uttaler at kurset var kjekt, men det var vanskelig å finne noe konkret som hun 

kunne bruke i posten neste gang hun hadde student.

Ja, jeg har vært på veileder trinn 1 og 2 på UiS. Det er to lærere som har disse kursene. 

Det var kjekke kurs. Ja, jeg likte meg på kursene, men jeg føler at å komme tilbake til 

praksis å bruke det jeg hadde lært var ikke så lett. Så det jeg heller hadde hatt behov for 

var noe mer konkret knyttet til avdelingen.

Det var store sprik i meningene om hvilken nytte respondentene hadde hatt av 

veiledningskursene, men det som gikk igjen var at å jobbe med konkrete eksempler, og helst 

kursdeltakernes egne eksempler, fikk best evaluering. 
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Flere av respondentene etterlyser pedagogiske råd og veiledningsmetoder. De er usikre på 

hvilke krav de kan stille til studentene og har få pedagogiske ”redskaper”. En av 

respondentene sier:

Det hadde vært greit å vite konkret hva en skal se etter. Hva forventer de at studenten 

skal ha vekstområde på? Kan de gi oss en guide på hva vi skal sette oss inn i da? For de 

har sikkert en ullen guide, de har jo strykkriteriene og de er jo for så vidt greie.

En annen av respondentene sier det slik:

Ja, vi kunne jo godt få noen pedagogiske råd. De kunne for eksempel lært oss noen gode 

måter å teste ut studentene på.

Når respondentene her snakker om de, er det skolen, underforstått lærerne, som de mener 

sitter på noen kunnskaper som også kunne trenges i praksisfeltet.

Diskusjon

Temaet for denne oppgaven er kontaktsykepleiernes arbeidsbetingelser i sykehuset. Jeg har 

stilt spørsmål om hvilke faktorer som fremmer eller hemmer arbeidet som kontaktsykepleier. I 

det følgende vil jeg diskutere mine funn opp mot teori for å besvare forskningsspørsmålene. 

Som jeg har sagt innledningsvis velger jeg å presentere relevant teori som en innledning til 

hvert kapittel i diskusjonsdelen.

I den første delen peker jeg på betydningen av forskjellen mellom ledelse og administrasjon 

og hvilken verdi anerkjennelse har for kontaktsykepleiernes arbeid. 

Hvilken betydning har ledelse i tilretteleggingen for arbeidet som 
kontaktsykepleier? 

I denne delen ser jeg på hva respondentene sier om hvilken rolle ledelse og lederen har, sett i 

lys av sykehusets målsetting og forventninger til sine ledere. Jeg velger å bruke teori som 
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redegjør for forskjellen mellom ledelse og administrasjon. Dette gjør jeg fordi jeg opplever at 

lederne i sykehuset i stor grad er preget av, og kanskje presset til, å tenke først og fremst drift 

og økonomi, altså å administrere. Det er lite rom for at medarbeiderne skal bli sett, noe som er 

viktig for å oppnå trivsel i arbeidet og å hindre utbrenthet. Det kan oppleves som om lederens 

viktigste oppgave er å påse at rutiner blir overholdt og at ting blir gjort i henhold til ”slik vi 

har bestemt”. At det fungerer mest effektivt i forhold til daglig drift. Med en slik holdning blir 

det heller ikke rom for nye ideer og innspill. Arbeidsdagen preges av forutsigbarhet og 

rutiner, selv om det er vanskelig å forestille seg når en jobber med mennesker. Slik jeg ser det,

trenger vi en drivkraft for å gjøre en god jobb, vi trenger en leder som er oppmerksom på 

forskjellen mellom å lede og å administrere. Flere av respondentene peker på dette uten

akkurat å bruke de ordene vi finner i teorien.

Ledelse

”-ledelse er en spesiell atferd som mennesker utviser i den hensikt å påvirke andre 

menneskers tenkning, holdning og atferd. Ledelse er å skape visjoner for organisasjonen eller 

enheten, fylle virksomheten med mening og lage generelle retningslinjer for hvordan 

organisasjonen eller enheten skal utvikle seg.” (Jacobsen/Thorsvik 2002:378)

Ledelse er i følge Jacobsen og Thorsvik (2002) en prosess som skjer mellom mennesker. I det 

to eller flere mennesker møtes vil de påvirke hverandre i større eller mindre grad og mer eller 

mindre bevisst. Jacobsen og Thorsvik (2002) sier videre at de setter søkelyset på tre aspekter 

ved ledelse.

1. Ledelse er en rekke handlinger som utøves av en eller flere personer.

2. Ledelse har til hensikt å få andre mennesker til å gjøre noe.

3. Ledelse skal bidra til at organisasjonen når sine mål. (Jacobsen/Thorsvik 2002)

Ledelse legger vekt på mål og visjoner, og lederen må kunne inspirere og få medarbeiderne til 

å forstå og tro på visjonene for å oppnå målene. Det er en forutsetning at lederen har empatisk 

evne og vilje. For å klare dette må en leder ha visse egenskaper og være bevisst i forhold til 

rolle og valg av arbeidsmetoder. Det er for eksempel viktig at lederen er troverdig og selv har 

tro på organisasjonens visjon for å kunne nå målene sammen med sine medarbeidere. Dette 
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krever både egenskaper og kunnskap om blant annet kommunikasjon og samhandling. I 

ledelse legges det også vekt på vilje og evne til endring og utvikling. Makten bør være spredt i 

organisasjonen og ikke ligge på bare en sentral person. Menneskelige aspekter som 

engasjement og innsatsvilje er viktige faktorer. ”Lederen gjør de rette tingene”

(Jacobsen/Thorsvik 2002).

Det er vanskelig å skille ledelse fra lederen som bedriver ledelse. Når jeg videre i denne delen 

av teksten skriver om lederen er det underforstått en leder som driver med ledelse, ikke 

administrasjon.

I praksis møter en ledere på forskjellige nivå og med fokus på forskjellige ting. Men dette som 

er beskrevet ovenfor vil likevel kunne brukes i de forskjellige kontekstene. Som leder blir en 

stilt ovenfor en del forventninger, og en må kunne gå ut og inn i forskjellige roller for å kunne 

innfri disse forventningene. En ser ofte at ledelsesnivåene i en organisasjon deles inn i det 

operative, det administrative og det institusjonelle nivå. I et sykehus vil vi finne 

avdelingsledere i det operative nivå. Dette er ledere som har ansvar for den daglige driften av 

for eksempel av en sengepost. Disse lederne utarbeider mål og visjon i egen avdeling samtidig 

som de må forholde seg til organisasjonens overordnede mål og visjoner. Det administrative 

plan kan være representert av oversykepleiere og klinikkdirektører som i store trekk har 

ansvar for kommunikasjon, og å være et bindeledd mellom nivåene. Sykehusets direktør og 

ledergruppen er overhodet i det institusjonelle nivå. Her formuleres overordna mål, visjoner 

og ikke minst organisasjonens verdigrunnlag.

Administrasjon

”Administrasjoner er i all hovedsak opptatt av produksjon, å løse problemer og å gjøre dette 

på en effektiv måte. Administrasjon omfatter atferd for å veilede, støtte og gi tilbakemelding 

på de daglige aktiviteter som utgjør produksjonen i en organisasjon” (Jacobsen/Thorsvik 

2002:377).

Administrasjon legger vekt på å planlegge for å kunne lage en handlingsstrategi i forhold til 

marked og økonomiske utsikter i framtiden. En er opptatt av fordeling av ansvar samtidig med 

at det som oftest er en maktkonsentrasjon i organisasjonen. Organisasjonen preges av 
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kontrollering og styring, lydighet. Det er viktig at de ansatte følger direktiver og at alt 

fungerer i henhold til forskrifter og regler for å sikre en rasjonell og lønnsom drift. 

”Administratoren gjør ting riktig” (Jacobsen/Thorsvik 2002).

I følge Selznick (1957) er en administrativ organisasjon et teknisk instrument som brukes for 

å få mennesker til å jobbe mot et mål, det rette mål. Organisasjonen er preget av et formelt 

system av regler og målsettinger. Selznick (1957) trekker linjer til idealer som rasjonalitet og 

disiplin. Dette kan ha noen av de samme elementene i seg som det Sørhaug (2004) kaller 

transaksjonell ledelse. Han henviser til Joseph Rost som sier at administrasjon og 

transaksjonell ledelse er det samme. ”Administrasjon håndterer avvik innenfor etablerte 

verdier og regler. Det handler om korrigering av feil, enten i etterhånd eller ved å foregripe 

dem” (Sørhaug 2004:180). Sørhaug (2004) hevder videre at administrasjon får en dimensjon 

av ensidighet over seg fordi den baseres på makt og autoritet. 

Ord som kontroll, forutsigbarhet og orden går ofte igjen i litteratur som omhandler 

administrasjon. Prosedyrer og konkrete handlingsalternativer nedtegnes for å skape orden og 

kontroll. Lederens oppgaver blir i stor grad preget av administrative rutiner. Idealene er 

rasjonalitet/effektivitet, disiplin og lønnsomhet. Strand (2001)bruker Foucaults ordbruk og 

sier at folk dresseres eller disiplineres til å arbeide etter gitte prosedyrer og mot bestemte mål. 

Medlemmene, de ansatte, venner seg til og aksepterer gitt atferd og innretter seg heretter. Det 

kan dreie seg om arbeidsantrekk, punktlighet i forhold til oppmøte og hva som er definert som 

relevant bruk av for eksempel elektroniske medier i arbeidstiden. 

Det snakkes mye om den daglige driften og ”å få det til å gå rundt” i postene på sykehuset. 

Lederne er presset på budsjetter og det forventes at en skal klare å få enda mer ut av kronene. 

Det forventes at de skal administrere posten på en god måte, men det ser for meg ut som om 

dette går utover ledelsesrollen.

Ledelse og administrasjon i praksisfeltet

En av respondentene sier for eksempel at de på posten har fått klarsignaler til å sette i gang 

med samtalegrupper for kontaktsykepleiere, men de er ikke kommet i gang for de forventer at 

lederen skal legge til rette mer enn å bare si at dette kan dere organisere selv. Dette kan 
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oppleves både som et gode og som en ansvarsfraskrivelse. På den ene siden er det positivt at 

lederen gir sykepleierne anledning til å starte samtalegrupper på eget initiativ, men det blir 

sykepleierne selv som må se til at der er nok bemanning i posten. De må også forsvare overfor 

de andre at dette er en oppgave som det er viktig å prioritere. Ofte ender slike løse avtaler med 

at ideen ”renner vekk i sanden”. De ansatte på postene har som oftest verken nok innflytelse 

eller makt til å sette i gang tiltak hvor rammene fra lederen ikke er tydelige. 

Organisasjonsmessig kontroll kan ses på fra tre synspunkter: 

1. Kontroll som økonomisk nødvendig aktivitet. Dette kan for eksempel være kontroll 

av tjenester som på sykehuset går på tvers av ulike avdelinger. Dersom det ikke er 

en god koordinering mellom de ulike aktiviteter som sengepost og røntgen avdeling, 

kan dette resultere i flere liggedøgn for pasienter og økte kostnader.

2. Kontroll som en psykologisk nødvendighet. Dette kan illustreres med at leder lager 

forutsigbare rutiner for eksempel når det gjelder turnusplanlegging i ferier og 

høytider. Uforutsigbarhet og rot kan føre til at arbeidsprestasjonene forstyrres.

3. Kontroll som en politisk prosess. Som for eksempel når leder setter opp rigide 

arbeidsinstrukser i forhold til de forskjellige yrkesgrupper som sykepleiere og 

hjelpeleiere. Lederne unngår på denne måten uenigheter og uro som forårsakes av 

profesjonsstrid. De forskjellige yrkesgruppene vet hva som ligger i deres 

arbeidsinstruks og forholder seg til dette (Strand 2001). 

Det som går igjen i det meste av litteratur om organisasjoner er at det er vanskelig å skille 

mellom administrasjon og ledelse. En finner ofte glidende overganger og dagens ledere 

benytter seg av både ledelse og administrasjon.

I følge Selznick (1957) handler skillet på administrasjon og ledelse om hvilke verdier som 

gjennomsyrer organisasjonen. Er dette verdier av teknisk og økonomisk art, eller er det 

verdier av relasjonell art som styrker personlig tilfredsstillelse og gruppeidentitet. I en 

organisasjon som et sykehus vil vi finne eksempler på begge deler og det blir spesielt 

vanskelig å få alle ansatte til å ”eie” mål og visjoner når så mange yrkesgrupper arbeider 

sammen. Sykehuset har også, slik jeg ser det, en utfordring i at det tradisjonelt har vært et 

stort skille i verdigrunnlag mellom den administrative ledelsen og helsepersonell som jobber 

ute på sengepostene. Sykehusdirektøren har utarbeidet overordna mål og visjoner, men disse 
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er ofte både for vide og generelle til at de ansatte ved sengepostene eller ved andre avdelinger 

har fått et personlig forhold til dem.

Går vi til Selznick (1957) beskriver han forskjellen på administrere og lede ved å bruke 

begrepene administrer og institusjonalisere. En institusjonell leder er ” første rekke en ekspert 

i å fremme og bevare verdier”(Selznick 1957:33). Selznick (1957) skiller lederskap, altså det 

institusjonelle lederskap, fra administrativ ledelse ved å poengtere at opprettholdelse av 

bedriftens institusjonelle integritet er en av ledelsens viktigste oppgaver. Dette forklarer han 

ved å si at institusjonen gjennomsyres av verdier, den er ikke bare et redskap, men også en 

kilde til personlig tilfredsstillelse og gruppeidentitet. Disse verdiene ligger altså utenfor de 

tekniske og økonomiske kravene som bedriftens oppgaver stiller. Selznick (1957) poengterer 

at verdiene må gjennomsyre organisasjonen på de forskjellige nivå. Verdiene skal 

gjennomsyre holdninger og avgjørelser hos de ansatte på alle plan, det er ikke nok at lederen 

”eier” verdiene og målsettingen for bedriften. 

Mange av tankene til Selznick (1957) finner jeg igjen i SUS sine formuleringer i krav til 

lederne som ble utarbeidet i forbindelse med sykehusets satsning og fokusering på 

lederutvikling. De fire kravene som stilles til lederne er å være rollemodell, resultatskaper, 

utvikler og helhetstenker. 

Kravet om å være utvikler er spesielt aktuelt for denne undersøkelsen. 

”Ledere i Helse Stavanger bidrar til å utvikle organisasjonen og de ansatte ved å omsette 

kunnskap til praktisk handling gjennom å:

 inspirere og skape positive holdninger 

 ta ansvar for egen utvikling 

 bruke medarbeidernes kompetanse på en hensiktsmessig måte 

 være opptatt av å utvikle medarbeidere 

 være bruker- og serviceorientert 

 utfordre seg selv og andre 2”

                                                
2 Stavanger Universitetssykehus har egne nettsider med informasjon om organisasjonen. Her beskrives ledelse 
og lederkrav.
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Jeg vil også trekke fram noen punkter som står under ”resultatskaper” og det er å vise vilje og 

evne til endring og å delegere oppgaver, definere mål og stille krav til medarbeiderne. 

Ingen av respondentene har snakket om eller vært opptatt av verdier og målsetting for posten. 

De har heller ikke fokus på overordna mål og verdier. Når Selznick (1957) beskriver at 

verdiene må gjennomsyre organisasjonen i alle nivå er det nesten fristende og si at dette er 

helt fraværende i forhold til både mitt materiale og egen erfaring fra sykehuset. Det er den 

daglige drift og økonomi som er på dagsorden. Foretaket skal spare og det skjer ofte at 

postene har redusert bemanning på grunn av sykdom eller fordi folk er borte av andre årsaker. 

De ansatte får høre at helseforetaket skal spare så og så mange millioner og en får derfor ikke 

lov å leie inn ekstra bemanning når ansatte for eksempel skal på kurs.

Det er pengene som styrer, det blir ikke satt av tid til veiledning av studenter. Vi skal 

bare arbeide og arbeide. Det andre skal tas inni mellom.

Eller som en annen uttalte:

Penger og vilje styrer det hele.

I undersøkelsen ”Helsevesenet lærer ikkje av feil” som er gjennomført på Stavanger 

Universitetssykehus undersøker forskerne håndtering av feil i norsk helsevesen. De har 

studert sammenhengen mellom faktorer som effektivisering, rutiner og pasientsikkerhet. De 

ansatte oppgir også i denne undersøkelsen tidspress, krav om effektivitet og mangel på 

ressurser som viktigste årsaker til underrapporteringen (Thomsen 2006).

Thomsen (2006) henviser i sin artikkel til forsker Karina Aase som fremholder at 

sykehusledelsen er en viktig kulturformidler. Når ledelsen samtidig sender signaler om å øke 

pasientgjennomstrømningen og om å redusere kostnadene, kan ansatte oppleve dette som at 

pasientsikkerheten kommer i andre rekke. Det er det samme som skjer når ledelsen fastholder 

at undervisning og veiledning av studenter er viktig uten at det settes av verken tid eller at det 

legges til rette for denne jobben på andre måter. Kontaktsykepleierne opplever at jobben ikke 

er viktig. 
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Sørhaug (2004) deler ledelse inn i tre former for ledelse: kausal ledelse, transaksjonsledelse 

og transformerende ledelse. Kausal ledelse er når underordnede utfører tjenester utelukkende 

på grunn av at det er noe ved lederen, det dreier seg om en ensidig relasjon. Lederen fungerer 

som fullstendig autoritet, ofte handler forholdet om makt og vold. Transaksjonell ledelse er en 

gjensidig relasjon, men relasjonen trenger ikke være likeverdig. Her foregår en forhandling og 

en byttehandel mellom leder og underordnet. Det som det forhandles med kan være både noe 

positivt og negativt, i form av bonus og gaver eller trusler og utestengning. Transformerende 

ledelse bygger på dialog og felles verdier. (Sørhaug 2004) 

”Transformerende ledelse foregår gjennom at ledere fremstår som bærere og utviklerer av et 

nytt språk om en ny virkelighet. Den forandrer rammer for transaksjonene, det vil si 

kontrakten og reglene. I slike prosesser hersker det full gjensidighet mellom ledere og 

tilhengere i forhold til at de deler disse nye rammene. Dermed foregår det ikke noe bytte, og 

det anvendes heller ikke makt eller tvang” (Sørhaug 2004:178).

Ser vi på definisjonene ut fra Selzniks (1957) syn på ledelse forstår jeg det slik at 

transformasjonsledelse er noe av det han ville kalt institusjonelt lederskap. En organisasjon 

hvor en er enige om, og hvor ledere og de ansatte ”eier” verdier og mål. Dette finner vi også 

igjen i definisjonen av ledelse hos Jacobsen og Thorsvik (2002).

Jacobsen og Thorsvik (2002) deler transformasjonsledelse inn i fire elementer:

1. Utvikling av en visjon som viser utover rene organisatoriske mål (for eksempel 

lønnsomhet og vekst), og mot noe som man tar sikte på å forbedre. Sentralt i visjoner 

står ofte verdier som rettferdighet, ansvarlighet og frihet.

2. Inspirasjon av ansatte til å yte noe ekstra, gjerne ved at ledere fremstår som synlige 

rollefigurer, og ved aktiv bruk av symboler.

3. Hensyn til den enkelte, som følges opp på en personlig måte slik at den enkelte får 

følelse av å bety noe, og være respektert.

4. Intellektuell stimulering ved at ledere stadig gir ansatte nye utfordringer som setter 

deres evne på prøve. (Jacobsen/Thorsvik 2002:402)

Det brukes forskjellige betegnelser og begreper på ledelse, jeg har trukket fram 

transformasjonsledelse og institusjonell ledelse. Begge disse formene kommer innunder det 
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som i nyere litteratur kalles verdibasert ledelse. ”Dette går i korthet ut på at ledere må 

formulere og kommunisere en visjon og verdier som gir organisasjonen mening, og som er av 

en slik karakter at ansatte føler at det organisasjonen driver med, er viktig, og derfor velger å 

engasjere seg i organisasjonens arbeid” (Jacobsen/Thorsvik 2002:399).

Det er slik jeg ser det nettopp inspirasjon til å yte noe ekstra og å få lov til å bruke evner og 

resurser som er spesielle for den enkelte som etterlyses. Det jeg ser gjennomsyrer materialet i 

undersøkelsen, er nettopp dette at alle skal gjøre det samme, og at ekstraarbeid, som å være 

kontaktsykepleier, blir fordelt på en mest mulig ”rettferdig” måte. Jeg savner at noen 

beskriver at arbeidsoppgavene blir fordelt ut fra evner og interesser. Det kommer fram i 

intervjuene at sykepleierne er forskjellige og har forskjellige interessefelt, men ingen 

beskriver at disse blir utnyttet, benyttet eller verdsatt på noen måte. 

Ja, jeg kunne godt tenke meg å arbeide mye med studenter, men da ville jeg ikke arbeide 

helt som en vanlig sykepleier utenom for da hadde du jo bare fått alt det andre i tillegg.

En annen trekker fram og legger vekt på at det er slett ikke noen frivillig sak å være 

kontaktsykepleier. Det er heller ikke et arbeid som blir tilbudt og tilrettelagt for dem som har 

interesse og kompetanse i forhold til arbeidsoppgaven. 

Jeg har sagt at det kommer ikke på tale å ta flere studenter, for ingenting blir jo verdsatt 

på huset uansett, men det sier de at jeg ikke kan velge.

I artikkelen ”Gir økt kompetanse anerkjennelse?” beskriver sykepleier og sosiolog Eli 

Kvamme hvilken betydning tilrettelagt fagutvikling (her klinisk stige) og økt kunnskap har for 

sykepleierne. Gjennom kompetansehevingen får sykepleierne økt faglig trygghet og økt 

selvtillit både på et personlig og et profesjonelt plan. Deltakerne forteller at de blir ”sett” og at 

de føler seg anerkjent ved at ledelsen vil satse på dem (Kvamme 2004). Det er akkurat det 

mine respondenter etterlyser. Det er et poeng med lønn og det er også et viktig symbol for 

anerkjennelse, men det kan virke som om anerkjennelse av det arbeidet en faktisk gjør, i form 

av å bli ”sett” er enda viktigere. Dette er også beskrevet som et viktig element i 

transformasjonsledelse (Jacobsen og Thorsvik 2002). Hver enkelt skal ha følelse av å bety noe 

og være respektert. 
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Kvamme(2004) poengterer at avdelingssykepleier har en nøkkelrolle når det gjelder å skape et 

godt læringsmiljø og rom for fagutvikling. Hun sier videre at travelhet i postene og mangel på 

tid ofte blir trukket fram som årsaker til at det ikke blir anledning til faglig fordypning og 

påpeker at det er liten tradisjon for å drive med fagutvikling i arbeidstiden. Avdelingslederen 

har nødvendigvis en nøkkelrolle i dette arbeidet. Fagutvikling må være integrert i ledelsen og 

det må settes av tid til kompetanseutvikling og sykepleiefaglig fordypning. I artikkelen stilles 

det spørsmålstegn ved hvilke oppgaver avdelingslederne prioriterer. Er stillingen i ferd med å 

bli en ren administrativ stilling eller kan den delen av jobben bli utført av annet personell slik 

at avdelingslederen får drive med fagutvikling og ledelse.

På noen poster kan en reservere seg mot å ha studenter i perioder hvor en for eksempel føler 

seg sliten eller at en ønsker å ha ”fri” fra studenter en periode av andre grunner. På en post 

kan en reservere seg etter at en er fylt 50 år (som et ledd i sykehusets seniorpolitikk). Dette 

mener jeg er et stort paradoks med tanke på all den erfaringen og kunnskapen denne personen 

sannsynligvis har. En burde vel heller finne en måte å løfte fram kunnskap og erfaring på som 

virkelig kom til nytte for kommende generasjoners sykepleiere og som gjorde at 

vedkommende sykepleier følte seg anerkjent og verdsatt.

I Nasjonal helseplan (2007-2010) hvor regjeringen presenterer status for helsetjenesten i dag 

og utfordringer i kommende år heter det at tjenesten skal ha høy kvalitet og det legges blant 

annet vekt på faglighet og kvalitet. Det står videre: ”Forventningene til helsetjenestene i årene 

som kommer vil fortsatt være høye. Dette krever at vi organiserer og leder helsetjenesten 

bedre og utnytter den kunnskap som brukere og ansatte har.”

Med andre ord kreves det av lederne at de utnytter de ansattes resurser og kunnskap. 

I verdibasert ledelse er det mye fokus på lederens rolle. I følge Jacobsen og Thorsviks (2002)

definisjon har en leder som oppgave å påvirke andre menneskers tanker holdning og atferd. I 

stor grad er dette egenskaper vi finner igjen hos det litteraturen betegner som karismatiske 

ledere. Jacobsen og Thorsvik (2002) henviser til Max Weber som beskriver karisma som en 

medfødt egenskap, nærmest en nådegave, til å begeistre folk og skape entusiasme. Nyere 

litteratur beskriver at disse egenskapene også til en viss grad kan læres. Det som er interessant 

er at karismatiske ledere øker både jobbtilfredshet og prestasjoner hos sine medarbeidere og 
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ofte oppleves deres forslag til forandringer som forandringer til det bedre. (Jacobsen/Thorsvik 

2002)

På spørsmålet om hvordan det legges til rette for studentveiledning på posten kommer de

fleste respondentene inn på lederens rolle. Mange har mye positivt å si og det kommer klart 

fram en forståelse for at også lederne er en brikke i et større system. Men dessverre er det som 

regel et men i uttalelsene. 

Heldigvis har vi en god støtte i avdelingslederen, men det er ikke hennes oppgave å ta 

på seg de problemene som vi har med sykepleierstudentene.”

Til en viss grad. Det kommer an på, det er jo ikke lagt inn i timeplanen at i dag kan du 

gå en time vekk med studenten. Det må du på en måte tilpasse selv. Men jeg føler i alle 

fall ikke at det blir motarbeidet. Og det synes i alle fall jeg er viktig at det ikke blir noe 

negativt fra ledelsen å ha studenter.

Her blir jeg fristet til å spørre: Hadde du forventet å bli motarbeidet?

Hvilke forventninger sykepleierne har til både lederne, sine medarbeidere og seg selv ligger 

for en stor del forankret i det vi kan kalle kulturen på en arbeidsplass. I den neste delen vil jeg 

peke på menneskets grunnleggende behov for anerkjennelse og trekke trådene videre over til 

organisasjonskulturen. Jeg presenterer en teoretisk bakgrunn for forståelsen av 

organisasjonskultur og trekker deretter inn mine funn. Til slutt stiller jeg spørsmålet om tiden 

for mester/venn læring er forbi i sykepleierutdanningen, eller om den kan tilpasses dagens 

utdanningssystem?

Hvilke faktorer ved kulturen på postene bidrar til å fremme eller 
hemme arbeidet som kontaktsykepleier? 

Anerkjenne beskrives i litteraturen som å erkjenne hva som er viktig eller berettiget, vi 

snakker om å hedre og å respektere. Anerkjennelse forutsetter at du er åpen og at du greier å 

lytte til og gå inn i den andres opplevelsesverden. Gjennom den andres bekreftelse og 

anerkjennelse får vi et forhold til oss selv (Bae/Waastad 1992).
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For å kunne gjøre en god jobb og for å kunne yte noe over lang tid på en arbeidsplass trenger 

vi at noen ”ser” oss. Jfr. synspunktene i artikkelen til Eli Kvamme som er referert i delen over

(s. 46). Forhold eller elementer i menneskets omgivelser utgjør forutsetninger for at 

mennesket skal overleve og utvikle seg. Det er lite strid om at behovet for mat, oksygen og 

vann er nødvendig og grunnleggende. Derimot diskuteres det mer om det finnes allmenne 

psykologiske behov som er grunnleggende for å være menneske. Mange mener at mennesket i 

dag er så formet av kultur, sosialisering og miljø at det er lite aktuelt å snakke om allmenne 

psykologiske behov, mens andre vil hevde at Maslows behovslære er like aktuell i dag og at 

behovene er grunnleggende for det å være menneske (Bolman/Deal 1998).

På tross av denne diskusjonen ser det ut til at de fleste av oss er opptatt av å dekke egne og 

våre medmenneskers behov. Som foreldre gjør vi vårt beste for å dekke barnas behov, 

politikerne ønsker å oppfylle velgernes behov og på arbeidsplassene kartlegges de ansattes 

behov for i neste rekke å utnytte arbeidskraften best mulig. 

Hvilke behov vi vil si er viktige for hver enkelt av oss er i stor grad påvirket av både gener og 

miljø, men mange psykologer vil likevel hevde at det er noen grunnleggende allmenne behov. 

Psykologen Abraham Maslows (1954) teorier om behov tar utgangspunkt i at menneskets 

atferd motiveres og styres av behovene og han rangerer behovene i et hierarki 

(Jacobsen/Thorsvik 2002) (Bolman/Deal 1998).

1. Fysiologiske behov (behov for oksygen, mat, vann, fysisk sunnhet, og velvære)

2. Trygghet (behov for å være trygg mot farer, angrep og trusler)

3. Samhørighet og kjærlighet (behov for positive og kjærlige forhold til andre 

mennesker)

4. Aktelse (behov for å føle seg verdsatt og for å verdsette seg selv)

5. Selvrealisering (behov for å utvikle seg fullt ut og realisere alle sine muligheter)

(Bolman/Deal 1998:120)

Det er spesielt de tre siste punktene som vil være aktuelle i forhold til kontaktsykepleiernes 

arbeidsbetingelser og kulturen i postene, sett ut fra det de selv beskriver om den i intervjuene. 
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Behovet som Bolman og Deal (1998) har gjengitt som aktelse er beskrevet som behov for 

status og prestisje hos Jacobsen og Thorsvik (2002). De trekker fram i sin forklaring at 

gjennom status og prestisje vil en få anerkjennelse fra andre. Anerkjennelse fra andre gir den 

enkelte økt selvtillit, mens det motsatte gjør at en føler seg underlegen og hjelpeløs.

Anerkjennelse henger tett sammen med kulturen på en arbeidsplass. Hva det er som blir 

verdsatt, hvilke deler av jobben som er viktige. Det er mange faktorer som spiller inn her, en 

faktor kan være travelhet. Man må velge, og velge bort, og hva er det da som rangeres høyest 

- og av hvem? Ofte er det vanskelig å sette fingeren på hva som er grunnen til at noen 

arbeidsoppgaver gir anerkjennelse og andre ikke, men noe ligger i hvordan ledelsen ved 

postene forholder seg til og verdsetter, de forskjellige arbeidsoppgavene. Det kan gi seg 

uttrykk i form av skryt, hva som blir trukket fram som positivt på avdelingsmøter eller ved 

liknende anledninger. Hva det satses på i posten i form av kurs og videreutdanning gir også en 

pekepinn på hva som er viktig. 

Organisasjonskultur

”Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger 

som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og 

omgivelsene” (Bang, 2002: 23).

Organisasjonskultur deles vanligvis inn i kulturinnhold og kulturuttrykk (artefakter). 

Kjerneelementene kommer som oftest til uttrykk gjennom ulike symbolske prosesser i 

organisasjonen, det er disse elementene som kalles kulturuttrykk eller artefakter. Filosofen 

Donald Schön (2001) bruker også begrepet artefakter. Han skriver at det ofte kan være lett å 

korrigere en atferd som ikke passer inn i sammenhengen. Men det er sjelden vi kan beskrive 

regelen som vi bedømmer, hva som er passende eller upassende, ut fra. Tradisjonelle 

artefakter utvikler seg, i følge Schön (2001), gjennom oppdagelser og korreksjoner av hva 

som ikke passer inn, inntil en anser resultatet for å være godt.

Gjennom å betrakte kultur på denne måten vil jeg peke på hva slags kulturuttrykk eller 

artefakter en finner i de postene jeg har mitt materiale fra.
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Bang (2002) har valgt å fokusere på tre kjerneelementer i organisasjonskulturen – verdier,

normer og vikelighetsoppfatning. Gjennom sine handlinger viser organisasjonsmedlemmene 

at de legger vekt på og tror på disse kjerneelementene. Det er altså disse verdiene, normene og 

virkelighetsoppfatningene som leves ut i organisasjonen. 

Verdiene kan deles inn i forfektede verdier og bruksverdier eller levde verdier. Forfektede 

verdier er de verdier som er formulert i målsettinger og verdier og som de ansatte sier at de 

tror på. Dette er nedtegnede verdier som ”bør være” bevisste hos de ansatte (Bang, 2002).

Sykehuset har overordna mål og verdier hvor det heter at helseforetaket skal framstå som et 

forbilde og skape trygghet for pasienten. Hovedverdiene er kvalitet, trygghet og respekt, og i

hovedmålet heter det at gjennom nytenking og utvikling skal vi gi pasientbehandling av høy 

kvalitet og beste praksis, og vi skal være i front innen forskning, utdanning og opplæring

(Stavanger universitetssjukehus 2005). Dette er verdier og mål som enhver som arbeider på 

sykehuset har hørt i forskjellige sammenhenger, de er trykt på sykehusets brosjyrer og vi 

finner dem i glass og ramme rundt på postene. Hver klinikk og også hver post skal dessuten 

ha utarbeidet egne mål og visjoner som skal være et grunnlag for alt arbeid som blir utført ved

den spesielle posten. Jeg tør påstå at kun et fåtall av de ansatte på postene ”eier” det som står i 

postens mål og visjoner, de fleste vil nok si at de vet at disse finnes, men de kan ikke gjengi 

innholdet. 

Derimot er bruksverdiene, verdier, mål og teorier som virkelig ligger bak de ansattes 

handlinger. Dette er levde verdier og normer, men det er heller sjelden at de er bevisste hos 

den enkelte. Bruksverdiene kommer for eksempel til uttrykk gjennom hva organisasjonen 

belønner. Det kan være enten i form av formell eller uformell belønning. Bang (2002) peker

på at de forfektede verdiene ofte kan være helt andre, og gjerne stikk i strid med de levde 

verdiene i en organisasjon. Han sier videre at det kan være vanskelig å kartlegge levde verdier 

i en organisasjon fordi disse verdiene i stor grad er ubevisste. I for eksempel et intervju vil 

man blant annet av den grunn få de forfektede verdier når men spør de ansatte hva de 

vektlegger og verdsetter.

I sykehusets hovedverdier er ordet respekt brukt. Respekt som begrep er knyttet opp mot både 

pasienter og medarbeidere eller kollegaer. Anerkjennelse er et eksempel på respekt for at en 

gjør en god jobb. Respondentene nevner i flere sammenhenger at de ønsker å få anerkjennelse 

for den jobben de gjør. Anerkjennelsen beskrives ikke som tid eller penger, men mer en 
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bekreftelse på at ”jeg ser du gjør en god jobb som kontaktsykepleier og den jobben er faktisk 

viktig.” Det kommer fram i intervjuene at kontaktsykepleierne savner denne anerkjennelsen 

både fra kollegaer, ledelse og skolen. På spørsmålet om hva som skal til for å gjøre 

kontaktsykepleierjobben kjekkere og mer attraktiv svarer den ene respondenten:

En time hver 14. dag eller noe sånt (til planlegging og forbereding). Det er ikke så mye 

en trenger egentlig. Jeg er ikke så interessert i å ta på meg fullt av ekstra oppgaver uten 

at det blir anerkjent, eller sagt at dette skal vi satse på derfor derfor gjør vi sånn. Det 

kunne nesten være symbolsk.

Kristoffersen (1998) skriver i sin rapport at å gi kontaktsykepleierne øremerket tid til 

studentveiledning førte til at de følte seg verdsatt og at ikke minst høgskolen anerkjente deres 

arbeid. Dette førte videre til økt motivasjon for å være kontaktsykepleier. 

Studentene er de som er flinkest til å gi oppmuntring og tilbakemelding. Men deres 

tilbakemelding teller ikke på samme måte. De er nederst på rangstigen på posten og de skal ha 

evaluering av blant andre kontaktsykepleier. Det er viktig for studentenes egen praksis å være 

på ”god fot” med kontaktsykepleier og andre ansatte. Det er ikke dermed sagt at deres 

tilbakemelding ikke er reell, men virkningen av den påvirkes bevisst eller ubevisst av slike 

faktorer.

Respondentene i mitt materiale gir uttrykk for at jobben som kontaktsykepleier kommer på 

toppen av alt annet arbeid. De sier at det er en stor oppgave som tar mye tid og mange av 

sykepleierne bruker fritiden sin på å tenke gjennom hvordan de skal legge til rette for 

studenten og til å forberede samtaler og evalueringer. Det er ingen som i rene ord sier at de 

savner aksept og anerkjennelse for denne delen av sykepleieryrket, men de understreker 

likevel realiteten ved å si at det de gjør ikke blir regnet for skikkelig arbeid.

Det er nok ikke helt arbeid, nei. Ellers er jo noen veldig drevne og trenger ikke så mye 

tid og andre legger ikke så mye i det å være kontaktsykepleier. Mens andre er kanskje 

nye selv eller har studenter som trenger mer oppfølging og da blir det lett at folk 

stønner og lurer på hva de holder på med. Utenom skal de på møte her og på møte der, 

det føles som de er vekke hele tiden.
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At en arbeidsoppgave ikke regnes for arbeid, foruten at kollegaene stønner og lurer på hva du 

holder på med sier mye om holdningene til studentrettet arbeid. Det gir ingen anerkjennelse å 

gjøre ting som oppleves som ”ikke arbeid” eller unyttig. Kulturen i postene legger føringer for 

hva som er legitimt arbeid og hva som har status kontra det arbeidet som er rangert nederst på 

listen. Gjennom sine handlinger viser de ansatte hva de legger vekt på og tror på av verdier 

(Bang 2002). Hvilket arbeid som har lavest rang kan ha en historisk sammenheng, eller i noen 

grad forklares historisk. Sykepleiernes arbeid har fra tidligere inneholdt, og inneholder fortsatt 

en del medisinske assistentoppgaver. Dette er oppgaver som blant annet innebærer ”å legge til 

rette for” legen. Ble denne oppgaven utført på en tilfredsstillende måte fikk sykepleieren 

anerkjennelse og ble betegnet som en flink sykepleier, det var legens ”lov” som gjaldt. 

Sykepleie har i mange år kjempet for å bli en egen profesjon med selvstendige 

arbeidsområder, men har også beholdt oppgaven som legens assistent. Vike m.fl. (2004)

poengterer i boken Maktens samvittighet at sykepleierne slites mellom en rekke 

arbeidesoppgaver. De er en yrkesgruppe med ”ubegrenset ansvar”. Mens andre yrkesgrupper 

som fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger har avgrenset ansvar for hva det er de behandler,

jobber sykepleierne mot et ideal de kaller helhetlig pleie og omsorg. Sykepleieren skal ivareta 

pasientens fysiske, psykiske og sosiale behov. Vike (2004) bruker ordet 

ansvarsoversvømmelse og han er opptatt av at sykepleierne, på grunn av at sykehuset 

behandler mange flere pasienter enn før, må springe fortere og arbeide raskere (Vike 

m.fl.2004). Det er dette som verdsettes i dagens helsevesen. Omsorgsaspektet i sykepleierens 

arbeid blir ikke trukket frem og verdsatt i kroner og øre. 

Det er lite tradisjon for å argumentere med god sykepleie for å redusere liggedøgn som igjen 

er med på å spare helsekroner. Behandling og pleie blir ikke regnet som likeverdige faktorer, 

og pleie og omsorgsarbeid oppfattes heller ikke som en integrert del av behandlingen (Olsvold 

2003). Runar Bakken (2001) beskriver noe av det samme som Vike (2004), i innledningen i 

sin bok Moder-mordet. Her beskriver han sykepleieren som hjemmeværende i sykehus og 

sykehjem, mens leger, fysioterapeuter, sosionomer og bioingeniører kommer på visitt. Det er 

sykepleierne som står ved sykesengen og som har alle sine oppgaver og hele sin arbeidsdag på 

sengeposten eller i avdelingen hos pasientene. I følge sykepleier og sosiolog Nina Olsvold 

(2003) forventes det at sykepleierne ivaretar en tredelt funksjon hvor hun skal være 

omsorgsfull, profejonell og ikke minst et lojalt og underordnet medlem av organisasjonen.
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Ofte trekkes ”assistentoppgavene”, det vil si å legge til rette for og å gå legevisitt, fram som 

det minst populære arbeidet, men like fullt er det dette arbeidet som blir prioritert og som en 

ikke kan forskyve eller organisere på en annen måte. Disse oppgavene ser ut for å ha en 

uuttalt status i systemet.

Alle respondentene mine sier for eksempel at å veilede studenter ligger i en sykepleiers 

oppgaver. Det er nedtegnet i hovedmål for sykehuset og i samarbeidsavtaler med 

universitetet. Men like fullt opplever kontaktsykepleierne at de må få alle andre oppgaver 

unna først for å få tid til denne oppgaven. Den blir ikke medreknet i dagens ”sum” av 

oppgaver når arbeidsoppgavene blir fordelt. En skulle tro at det å ha veilederansvar for 

kommende generasjoner sykepleiere ville være en oppgave som virkelig gav status. 

Verdi, eller mangel av verdi, gjenspeiles også i form av fravær av materielle fordeler ved å 

være veileder. Det gir ingen økonomisk gevinst, ingen fortrinn til kurs, studie dager eller 

videreutdanning og ingen kompensasjon i tid. Noen sier til og med at de blir pålagt mer arbeid 

når de har ansvar for å veilede en student for da er de jo to om oppgavene. Dette signaliserer 

at å drive med studentveiledning og opplæring gis liten verdi på den enkelte sengepost.

Du blir satt på de tyngste rommene fordi du har student med deg og du får kanskje 

dobbelt også. Men jeg sier at det er jo helt feil, du skulle egentlig hatt halvparten.

Det jeg tenker er et paradoks her, er at bort i mot alle sykepleierne på en post er 

kontaktsykepleiere hver sin gang. De kjenner frustrasjonene og dilemmaene på kroppen, men 

de klarer likevel ikke bryte med dette de selv beskriver som negative holdninger til 

studentrettet arbeid. 

Hva sier dette om synet på det å være kontaktsykepleier og viktigheten av veilederjobben? 

Dersom en skal utføre en jobb som det ikke er satt av tid til sier dette noe om hvor viktig 

jobben er. Det er ikke det som uttales som blir det viktige, men det som faktisk gjøres. Som 

jeg tidligere har nevnt er et av sykehusets hovedoppgaver å utdanne helsepersonell. At dette er 

nedtegnet i mål og visjoner for sykehuset har ingen betydning dersom en ikke finner tiltak 

igjen i postene der hvor helsearbeiderne jobber. Slik det fungerer i dag er det opptil hver 

enkelt leder å sette i gang tiltak som kan være med å gi veiledning av studenter verdi. 
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Jeg spør også respondentene om de kan si hva som er det kjekkeste ved å være 

kontaktsykepleier. De aller fleste svarer at de lærer mye, de må skjerpe seg i forhold til 

prosedyrer og liknende, noe som igjen er fagutviklende. Noen sier at det er kjekt med nye 

”friske” øyne, som kommer med spørsmål og ser praksis i annet lys. Likevel sier alle at de 

ikke kan tenke seg å være kontaktsykepleier mer enn de periodene de blir pålagt. De sier altså 

nei til en oppgave som de beskriver som fagutviklende og lærerik, og begrunner det med at 

det ikke er ”rom” for denne oppgaven i deres hverdag. 

Her beveger jeg meg over på den andre av kjerneverdiene, normene. På lik linje med verdiene 

kan normene også deles inn i to grupper: de normene som gruppemedlemmene er seg bevisst 

og de ubevisste (Bang, 2002). Normene, eller gruppens regler, vil være knyttet til sanksjoner 

og de er nært knyttet til gruppens verdier. Normene i en gruppe oppfattes sjelden likt av alle 

gruppemedlemmene, slik at det alltid vil forekomme variasjoner i en gruppes normer. 

I materialet mitt finner jeg også eksempler på at individuelle verdier må vike for gruppens 

normer. Det er for eksempel en allment kjent og akseptert norm på de fleste postene som sier 

at studentene ikke skal spise lunsj i posten sammen med personalet. De er henvist til kantinen. 

Dette begrunnes med at det for eksempel er liten plass på postene. Noen sier også at ”…vi må 

jo av og til få snakke med hverandre vi som jobber sammen”. Jeg lurer jo på hva de skal 

snakke om som ikke studentene kan høre, men det er et annet tema. Spør jeg derimot 

sykepleierne enkeltvis, vil de trekke fram verdiene som sier at vi skal selvsagt inkludere 

studentene som våre medarbeidere og at det er viktig for et godt læringsmiljø at studentene 

føler seg velkomne og trygge i posten osv. På tross av sykepleiernes verdier kan det se ut som 

det er normene som er mest dominerende. Studentene blir henvist til kantinen, noe som etter 

min mening også underbygger det som kommer fram i intervjuene. Å jobbe med studentrettet 

arbeid blir ikke verdsatt og regnet for arbeid på lik linje med pasientrettet arbeid og annet 

arbeid på posten. Den ene av respondentene sier:

Nei, av og til sitter jeg med en følelse av at det nesten er negativt å gjøre en god jobb 

med studentene. Åh, nå sitter de her igjen. Det er nesten en negativ respons du får.

Noen vil kanskje mene at det er noe søkt å trekke paralleller mellom gruppens, altså her 

personalets, syn på inkludering av studentene i sosiale sammenhenger og holdingene til 
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verdien av studentrettet arbeid. Jeg mener likevel at det er en sammenheng her som kommer 

klart til utrykk hos de sykepleierne jeg snakker med. 

Dette fører oss over på det siste av de tre kjerneelementene i organisasjonskulturen, 

virkelighetsoppfatning. Virkelighetsoppfatning kan beskrives som en slags kollektiv 

fortolkningsramme. Medlemmene i gruppen ser verden gjennom samme briller. 

Virkelighetsoppfatningen utvikles gjennom samhandling mellom gruppens medlemmer. 

(Bang, 2002) Dette kan være oppfatninger av hvordan ting henger sammen, hva som er sant 

og usant, riktig eller galt. Et eksempel kan for eksempel være:

Læreren skjønner ikke hva studenten snakker om (fra praksisfeltet) for lærerne har så 

lite erfaring fra ”golvet”.

Her snakker ikke informanten om en spesiell lærer, men gir utrykk for en 

virkelighetsoppfatning som er ”sann” på denne posten. Det settes ikke spørsmålstegn ved om 

oppfatningen er sann eller ikke. Medlemmene i gruppen, de ansatte på posten, forholder seg 

til den som om den var sann og på denne måten overlever virkelighetsoppfatningen. Noe av 

det samme finner vi i eksemplet over. De ansatte på noen poster sier at der ikke er fysisk plass 

til studentene på vaktrommet i pausen. Dette er på noen poster blitt en sannhet som ingen 

setter spørsmålstegn ved. Dersom en derimot levde etter posten forfektede verdier og normer 

ville nok heller uttrykket ”hvor der er hjerterom er der husrom” blitt brukt. 

Skal en organisasjon utvikle seg i takt med utviklingen ellers i samfunnet, og utviklingen hos 

samarbeidsparter, må en være klar over hva som fremmer og hva som hemmer fleksibilitet og 

læringsevne. Jeg vil i det følgende se på faktorer som vil virke fremmende og hemmende i for 

læring i organisasjoner og trekke paralleller til det kontaktsykepleierne forteller om sitt arbeid 

i postene. 

En åpen tone, delvis selvstyre og aksepterende og trygt klima er faktorer som virker 

fremmende på muligheten til utvikling og læring. Det som virker hemmende vil da være 

manglende innflytelse og frykt for endringer i forhold til andre (Bang, 2002). 

Kontaktsykepleierne forteller om forhold hvor de får ansvaret for rom hvor pasientene er 

ekstra tunge eller at de opplever å få tildelt et større antall pasienter enn de andre. Samme
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sykepleier forteller at hun ofte dropper matpausen for å få unna alt arbeidet før hun går. Hun 

sier videre:

- jeg vet ikke om det er forventninger fra avdelingen eller om det er forventninger du har 

til deg selv.

En annen sier:

Jeg vil jo helst gjøre mine ting selv.

Utsagnet er tatt fra en sammenheng hvor jeg spør om der er tid nok til å veilede studenter, og 

om de får avlasting fra annet arbeid når de har studentansvar. Respondenten definerer ”sitt” 

arbeid som de oppgavene hun hadde hatt i posten selv om hun ikke hadde vært 

kontaktsykepleier i perioden.

Uansett hvor forventningene kommer fra sier det noe om kulturen på posten. Dersom du ikke 

liker å overlevere arbeid til andre gjenspeiler det holdninger i kulturen til ”ikke å bli ferdig 

med eget arbeid”. Samtidig sier kontaktsykepleierne at de får hjelp hvis de spør, kollegaene er 

villige til å hjelpe. Dette er et eksempel på motsetningen mellom forfektede og levde verdier. 

Sykepleierne kan be om hjelp, for på denne posten jobber vi sammen mot et felles mål: 

”Pasientens beste”. Samtidig har vi i praksis en sterk formening, eller ønske om å ikke 

overlate noe til andre. 

Det som skjer er ubevisste prosesser. Sykepleierne mener og tror at det er åpenhet, og et 

aksepterende trygt klima i posten, mens det som kommer fram i intervjuene i mange tilfeller 

er det motsatte. Det er et paradoks at man på en arbeidsplass med heldøgns drift snakker om 

”mine” arbeidsoppgaver. I et åpent og trygt klima må en ikke overbevise verken seg selv eller 

andre om at en gjør en god jobb.

Utvikling og tilpasning

Sykehusene er i dag preget av rivende utvikling og ikke minst stadige omorganiseringer. 

Likevel kan det virke som om noen områder er preget av en tett og sterk kultur som det kan 
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være vanskelig å forandre på. Bang skriver om nødvendigheten av adaptive kulturer (Bang, 

2002). Adaptive kulturer preges av at de er fleksible og tilpasningsdyktige og at 

organisasjonen tar lærdom av sine erfaringer. For å kunne lære av erfaringer må det være 

faktorer ved organisasjonen som er læringsfremmende. Jeg skriver tidligere at deler av

virksomheten ved sykehuset har en rivende utvikling, mens andre deler kan se ut som har gått 

litt i stå. Hurtig teknisk og vitenskapelig utviking gjør at de som jobber i helsesektoren, må 

forholde seg til stadig nye ting. Det vi gjorde i går, kan være avleggs i dag. På tross av dette 

driver vi praksisopplæringen for sykepleierstudenter omtrent på samme måte i dag som for 

100 år siden. Ligger årsaken til dette i en stivnet og lite adaptiv kultur eller er det også andre 

faktorer som spiller inn? For å gi en bedre forståelse for hvor dypt forankret 

praksisopplæringen av sykepleierstudenter er i organisasjonen, vil jeg bare kort skissere opp 

teorien og tradisjonen bak mesterlære som er den metoden, som fremdeles ofte blir brukt.

Mesterlære er læring gjennom deltagelse i et praksisfellesskap med gjensidige forpliktelser for 

mester og læring i en spesifikk sosial struktur over en lengre tidsperiode. (Nielsen/Kvale 

1999) 

Nielsen og Kvale (1999) henviser til Ebcyclopedia Britannica (1996) og definerer mesterlære 

slik: ”uddannelse i en kunst, et fag eller et håndværk i henhold til en lovmessig kontrakt, der 

definerer forholdet mellom mester og lærling og forholdets varighed og betingelser”. Det 

angelsaksiske ord ”apprenticeship” stammer fra det franske ”apprenrde”, der betyder at lære 

eller begribe (Websters 1968). På de germanske sprog tales der om både mesterlære og 

lærlingeuddannelse og med forskjellige bibetydninger. I ordet ”mesterlære” fremhæves 

betydningen af læremesterens rolle i læringen, mens ordet ”lærlingeuddannelse” understreger 

lærlingens læring i tråd med det engelske ”apprenticeship” ” (Nielsen/Kvale 1999).

Mester/svenn tradisjonen finnes innenfor en rekke områder. Tradisjonen forbindes først og 

fremst med tradisjonelle håndverk som murer, maler, slakter osv., men den finnes også hos 

kunstnere og i åndelige/religiøse sammenhenger. Fra gammelt av var jordmoryrket et fag som 

ble lært ved at den eldre generasjon lærte de yngre i en tradisjonell mester/svenn lære.

Nielsen og Kvale (1999) sier videre at det er ikke å kopiere mesteren som er målet i 

mesterlære. Mesterens viktigste oppgave er å formidle hans forhold til faget som skal læres. 

Det er mesterens forhold til sitt fag som avgjør om mesteren vil lykkes, i å formidle sin 



59

kunnskap til en novise eller svenn. Mesterlære har i de siste årene fått ny aktualitet. Mesteren 

blir beskrevet som en praktiker, som har evne til å reflektere over gitte praktiske situasjoner, 

videre skal mesteren kunne improvisere og handle intuitivt. Andre legger mindre vekt på 

mesterens betydning i læreprosessen, men trekker fram betydningen av det sosiale miljøet i en 

læreprosess.

Den største kritikken til mesterlære er at den fremmer en ukritisk og mekanisk reproduksjon 

av mesteren. Metoden kritiseres for manglende selvstendighet og oppøvelse i kritisk 

refleksjon. Men det er nettopp dette som blir tatt opp av blant andre Schön (2001) nemlig at et 

av kjennetegnene på en mester, er nettopp evnen til å reflektere over praksis. I de fleste 

profesjonsutdannelser er det også vanlig å gå sammen med flere forskjellige mestre i løpet av 

læretiden eller praksisen.

Patricia Benner (1995) tar utgangspunkt i Dreyfusmodellen når hun beskriver utviklingen i 

ferdighetsnivå hos sykepleiere. Dreyfusmodellen er utviklet ut fra studier av tilegnelse av 

ferdigheter hos sjakkspillere og piloter. De beskriver fem nivåer en går gjennom i utviklingen 

av ferdigheter: novise, avansert nybegynner, kompetent, kyndig og ekspert. Trinnene 

avspeiler endringer innenfor tre aspekter i praktisk ferdighet. For det første er det en 

bevegelse bort fra avhengigheten av abstrakte prinsipper mot anvendelse av egen konkret 

erfaring som handlingsalternativ. For det andre endres oppfattningen av en krevende 

situasjon. En utvikler evne til å se hva som er relevant å forholde seg til å gjøre noe med i en 

situasjon og hva som er bagateller en kan overse eller gjøre noe med senere. En kan se 

situasjonen som et hele og ikke bare som summen av enkelte bestanddeler. Der tredje aspektet 

er overgangen fra å være observatør til å være en aktiv deltaker i situasjonen. (Benner 1995)

Benner (1995) har tilpasset Dreyfusmodellen og anvender denne til å belyse utviklingen av 

ferdigheter hos sykepleiere. Jeg vil kort beskrive hva Benner (1995) mener kjennetegner de 

forskjellige nivåene. 

Novise. Novisen kjennetegnes først og fremst ved at hun er ”lærebokstyrt” eller regelstyrt. 

Hun har ikke ervervet seg noen praktisk erfaring som hun kan benytte seg av i møte med 

pasienten. 
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Avansert nybegynner. På dette nivået vil en begynne å gjenkjenne situasjoner en har vært borti 

før og en mestrer konkrete oppgaver. Den avanserte nybegynner vil ha problemer med å 

vurdere hva som er viktig å ta først og sist. Hun vil kunne utføre de oppgaver hun har fått 

beskjed om, men uten forutsetning til å kunne vurdere det ene tiltaket opp mot et annet. 

Tiltakene vil vurderes som likeverdige.

Kompetent. En kompetent sykepleier vil ha jobbet med noenlunde samme felt i to til tre år. 

Handlingene styres av konkrete mål og planer. Hun mangler noe av den kyndiges hurtighet og 

smidighet, men fornemmer situasjoner og kan ta egne valg og beslutninger på grunnlag av 

egne erfaringer.

Kyndig. Kyndige sykepleiere oppfatter situasjonen som en helhet. En kyndig fornemmer 

situasjonen og handler på basis av erfaring og opplevelser. Vedkommende vet av erfaring hva 

som er forventet i en gitt situasjon. Den kyndige er i stand til å gjenkjenne tegn på forandring 

hos en pasient, før de objektive tegn er til stede. Vanligvis vil kyndige sykepleiere ha jobbet 

med samme pasientgruppe i tre til fem år. 

Ekspert. Eksperten har en dyp forståelse av totalsituasjonen. Hun trenger ikke lengre regler og 

retningslinjer for å gjøre det rette i en situasjon. Eksperten er i besittelse av og gjør seg nytte 

av det M. Polayi (2000) kaller ”taus kunnskap”.

Hele grunntanken i mesterlæren er at ”mesteren” er på nivået som blir betegnet som kyndig 

eller ekspert. Tidligere var det ikke vanskelig å finne ”kyndige” eller ”eksperter” på postene i 

sykehuset. I dag kan en stadig lese om at sykepleiere flykter fra yrket og de som har noen års 

erfaring velger seg bort fra sykehusene på grunn av for stort press både i forhold til ansvar,

krav til effektivitet og stor turnusbelastning. 

Resultatet av dette blir at ”mesteren” selv er på et nivå som en vil betegne som novise eller 

kanskje avansert nybegynner og da er ikke forholdene for læring verken for student eller 

kontaktsykepleier lagt til rette.

Det er ikke en uvanlig situasjon en av informantene i undersøkelsen beskriver.
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De sier at du helst skal ha jobbet et år før du blir kontaktsykepleier, men her var der

ikke sjanse til det. Der var så mange nye at vi var nødt til å være kontaktsykepleiere 

nesten med en gang.

Nyutdannede sykepleiere forteller at de har mer enn nok med seg selv det første året. Det er 

en stor overgang fra å være student til å begynne å jobbe som sykepleier på en travel 

sengepost. Da en var student, kunne en trekke seg tilbake og ta seg tid til å tenke gjennom det 

en skulle gjøre. En ble ikke tildelt flere oppgaver enn de en hadde mulighet for å mestre i 

løpet av vakten. Noen beskriver at den største utfordringen var å måtte stole på seg selv. Som 

student blir alt en gjør kontrollert. Nå er det du, som nyutdannet, som skal kontrollere og 

kvalitetssikre det studentene gjør. Flere sier at de verken var forberedt eller klar for så stort 

ansvar den første tiden som nyutdannede sykepleiere. Kanskje tiden er inne for å se nærmere 

på den tradisjonelle praksisopplæringen sykepleierstudentene får. Må mesterlæren oppdateres 

eller er den moden for utskiftning? Sett i forhold til det som kommer fram i denne 

undersøkelsen er det i alle fall ikke samsvar mellom liv og lære. Mesteren innehar i mange 

tilfeller liten grad av mesterens kunnskaper og erfaring noe som er en forutsetning for 

metoden. Å arbeide med disse spørsmålene vil kreve et nært samarbeid mellom 

utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet.

I den neste delen vil gå nærmere inn på hvordan kontaktsykepleierne opplever dagens 

samarbeid med universitetet.

Hvilken oppfatning har kontaktsykepleierne av samarbeidet med 
universitetet?

Denne delen omhandler samarbeidet mellom lærerne, som er ansatt på universitetet, og 

kontaktsykepleierne på postene sett fra kontaktsykepleiernes synspunkt. Jeg vil se på 

samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjon og sykehus, og hvilken betydning eventuelle 

avtaler har for kontaktsykepleierne. Jeg trekker også fram hvilke krav og rettigheter, eller 

mangel på sådanne, en kontaktsykepleier har både i forhold til skole og sykehus. Jeg vil kort 

beskrive hva som står i samarbeidsavtaler, og hva som gjøres på et administrativt, overordnet 

plan i forhold til samarbeid. 
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I lov om spesialisthelsetjenesten er det nedtegnet at helseforetaket skal sørge for at behovet 

for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater 

og spesialister innen helseregionen dekkes (Sosial- og helsedepartementet 1999). Loven er 

fyldigere beskrevet tidligere under overskriften lovverk og avtaler. Som nevnt innledningsvis

i oppgaven har også Stavanger Universitetssjukehus undervisning og utdanning av 

helsearbeidere nedtegnet i egne mål og i sykehusets hovedoppgaver.

Sykehuset har som tidligere nevnt inngått en særavtale (vedlegg 6) med universitetet 

angående sengeposter med spesielt ansvar for veiledning av sykepleierstudenter. Avtalens 

formål er skissert opp i undersøkelsens kontekst lengre framme i oppgaven. Den går i korthet 

ut på å stimulere til utvikling av sengeposter med spesielt ansvar for studentveiledning og 

ivareta løpende samarbeid mellom universitetet og helseforetaket. 

Sykehuset har per d.d. bare en slik post, studentposten 3B. Posten ble opprettet i 2004. Dette 

er en medisinsk sengepost med plass til 23 pasienter. Posten har veiledningsansvar for 8 

studenter i 4 praksisperioder årlig. Hver praksisperiode har en varighet på mellom 10 og 12 

uker. Da posten gikk over fra å være en vanlig medisinsk sengepost til en post med spesielt 

ansvar for veiledning av studenter, ble det opprettet en 50 % studentkoordinatorstilling. I 

følge stillingsbeskrivelsen er studentkoordinator ansvarlig for opplegget for 

sykepleierstudentene og har medansvar for fagutvikling på posten. Hun har ansvar for 

studentenes turnus og for velkomstprogram for studentene. Stillingen innebærer også å 

koordinere hvem som skal være kontaktsykepleier til enhver tid. Hun skal være bindeledd 

mellom studentene, posten og universitetet. En lærer er tiknyttet posten i en 50 % stilling. 

Samme lærer er tilknyttet posten i alle praksisperiodene. Det arrangeres fagdager for 

kontaktsykepleierne for hver ny periode med studenter. Tema for dagene er kommunikasjon 

og pedagogikk. Kontaktsykepleierne fikk også tilbud om veiledning 1,5t. annen hver uke

(Øvrebø 2006). 

Ingen av mine respondenter er hentet fra denne posten, men det er skrevet en egen rapport fra 

posten i februar 2006. Jeg bruker denne til å sammenlikne mine funn fra ”vanlige” 

sengeposter og det som beskrives i rapporten fra ”studentposten”. 
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Det finnes ikke så langt jeg kan se, noen arbeidsinstruks eller noe skrevet materiale som sier 

noe om kontaktsykepleiers rettigheter og plikter, verken fra universitetet eller fra sykehuset. 

Jeg har, som nevnt innledningsvis, vært i kontakt med praksiskoordinator ved universitetet og 

får til svar at det er noe under utarbeiding, men det finnes ikke noe for øyeblikket. 

Praksiskoordinator ved skolen sender ut en orientering til kontaktsykepleierne ved oppstart av 

hver ny praksisperiode. Den inneholder opplysninger angående studentens læringsmål og hva 

som er gjennomgått av litteratur før studentene kommer ut i praksisfeltet. Dessuten ligger 

evalueringsskjema og eksempler på ikke akseptabel praksis med som vedlegg. Heller ikke her 

finner jeg noen forventninger, krav eller rettigheter for den som skal være kontaktsykepleier. 

Derimot finnes en kontrakt som skal underskrives av student, lærer og kontaktsykepleier, når 

studentene starter i praksisperioden. Her står kontaktsykepleieren nevnt i et eget punkt, som 

sier at de forplikter seg til å komme skiftlig forberedt til planleggingssamtale, midt- og 

sluttvurdering og til evalueringssamtale av praksisperioden. Kontaktsykepleieren forplikter 

seg til å gi veiledning både i direkte pasientsituasjoner og ut fra praksisrelaterte tema.

Respondentene mine gir uttrykk for at det er stor avstand mellom utdanningsinstitusjon og 

praksissted. De aller fleste sier at de savner kontakt med læreren, og at de skulle ønske et 

tettere samarbeid. De etterlyser oppfølging fra skolen for sammen å kunne trekke trådene 

mellom teori og praksis. Sykepleierne sier at de har lite erfaring og lite kunnskap om 

veiledning og pedagogikk, og de ønsker samarbeid med skolen på akkurat disse tingene. Det 

er ikke sykepleieteoretikerne som er fokus i praksisfeltet, og kontaktsykepleierne har 

vanskelig for å hjelpe studentene til å se sammenhenger, de selv ikke reflekterer over i det 

daglige.

Sykepleier og sosiolog Reidun Norvoll (2002) skriver i artikkelen ”Gap mellom utdanning og 

yrke” at det største skillet mellom teori og praksis synes å være misforholdet mellom 

utdanningens fokus på helhetlig pleie og sykepleiernes faktiske arbeid innenfor et medisinsk 

og spesialisert helsevesen.

Norvoll (2002) skriver at noe av forklaringen på hvorfor spriket mellom teori og praksis er så 

stort ligger i sykepleiens ønske om og streben etter å bli et profesjonelt yrke. Teoriene er 

knyttet til sykepleiens idealer og i mindre grad basert på empiriske studier av sykepleiernes 

arbeid. Dette har imidlertid begynt å snu de siste årene. Spriket mellom teori og praksis blir 
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konfliktfylt fordi sykepleierne ikke makter å leve opp til idealene utdanningen har lært dem 

og dette fører til dårlig samvittighet. Sykepleierne lever i en spenning mellom tanken på hva 

sykepleie skal være og det som faktisk er mulig, i det systemet en jobber innenfor. 

Det er midt i denne virkeligheten kontaktsykepleierne befinner seg. De skal leve opp til og 

videreføre sykepleiens idealer til ofte unge og uerfarne studenter i en hverdag som stor grad 

preges av, tidspress og krav om effektivitet. Sykepleierne mangler i følge Norvoll (2002) 

organisatorisk kompetanse og kunnskap og har derfor lite mulighet for å endre på de 

organisatoriske forholdene og derved også rammebetingelsene for utøvelsen av sykepleien.

Kristoffersen (1998) har i sin undersøkelse angående kvalitetsutvikling i 

sykepleierutdanningens praksisstudier poengtert nettopp disse tingene. Hun har i sin oppgave 

fokus på studenten, men sier at å rette tiltak mot kontaktsykepleierne er en av de viktigste 

satsingene for å kvalitetssikre praksisstudiene. Hun peker på viktigheten av motiverte og 

interesserte kontaktsykepleiere og vektlegger tiltak som:

 ivaretakelse av behov for informasjon

 økt kompetanse i veiledning

 støtte og oppfølging underveis i praksisperioden

 frigjøring av tid til refleksjonspreget veiledning (Kristoffersen 1998: 250,251)

Kristoffersen (1998) foreslår også å endre på lærerrollen. Hun mener at ved å bruke noe av 

lærernes veiledningstid på kontaktsykepleierne vil dette være med å heve kvaliteten på 

studentenes praksisstudier. Hun sier, flytt fokus fra studenten til kontaktsykepleierne.

Bakke-Erichsen og Øvrebø (2003) har i sin studie ”Fra observatør til aktiv deltaker” beskrevet 

hvilken betydningen arbeidsfellesskapet har på kunnskapsutviklingen i praksis. Studien er 

gjennomført ved den tidligere ”studentposten” som er beskrevet i innledningen. Sykepleierne 

på denne posten sier at kontaktsykepleierrollen oppleves annerledes enn på andre poster blant 

annet på grunn av det nære samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og sykehuset. De 

legger videre vekt på postens positive holdning til studentveiledning. Dette har sin forklaring i 

at sykepleiere med spesiell interesse for veiledning eller pedagogisk utdanning ble foretrukket 

ved ansettelse i posten. 
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Både Kristoffersen (1998) og Bakke-Erichsen/Øvrebø (2003) har i sine studier understreket 

viktigheten av å ha kontinuitet i forhold til den rollen lærerne har i praksispostene. Det er 

viktig at lærere ikke blir en gjest, men en støttespiller og en ressurs. Det samme kommer fram 

i papporten til Øvrebø (2006). Sykepleierne på postene har ikke et ønske om at lærerne skal 

komme inn i postene og overta deres veiledning av studentene, men de savner et tettere 

samarbeid. 

Gevinsten av å ha den samme læreren i posten over mer enn en periode blir trukket fram av 

flere av mine respondenter. At dette ikke er en selvfølge, kommer fram gjennom utsagnet 

som: ”…vi har vært heldige og hatt den samme læreren…”. Det tar mye tid å bli kjent med 

nye lærere og alle har sine særegenheter og sine måter å gjøre ting på. Slik vil det alltid være

selv om alle arbeider etter de samme retningslinjene. En av respondentene sier at hun 

opplever å ikke forholde seg til skolen i det hele tatt. Hun ser bare læreren tre ganger i løpet 

av en praksisperiode og det er på mål- og midtsamtale og sluttevaluering. I disse samtalene er 

hun, i følge henne selv, ”bare til stede”. Samme sykepleier trekker fram en navngitt lærer og 

sier at det er annerledes med henne. Forskjellen er at denne læreren er i avdelingen ”og går litt 

rundt” som hun sier. Hun kommer også og spør kontaktsykepleierne om ting hun lurer på og 

tar opp ting til diskusjon. Denne læreren blir tatt fram som et mønstereksempel på godt 

samarbeid.

Kontaktsykepleierne jeg har intervjuet er klare på at de ønsker kontakt, og de ønsker å lære 

pedagogiske grep og veiledningsprinsipper. Men de er likevel ikke klare på hvordan de ønsker 

at læreren skal bidra. Flere av respondentene kommer med uttalelser som jeg oppfatter som 

selvmotsigende.

Ja, det hadde nok vært en fordel om de (lærerne) hadde vært litt her nede og sett. De 

kunne sett oss sammen med studentene her nede. Jeg vet ikke helt hva det er, men vi er 

på to helt forskjellige plasser.

Dette kommer enda klarere fram i denne uttalelsen hvor temaet ”stelledag” blir tatt opp. 

”Stelledag” vil si at læreren kommer om morgenen når vakten begynne og er med studenten 

hele dagen på ”jobb”.
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Det burde jo være sånn at vi kunne få dem med oss (lærerne). Jeg er ikke helt enig med 

meg selv om ”stelledag” er noe bra. Om det rett og slett er bra eller ikke. Men det blir 

jo litt selvmotsigende når jeg sier at jeg ønsker å se dem ute i praksis, men jeg mener at 

det å være ute i praksis ikke nødvendigvis er det samme som ”stelledager”. 

Jeg opplever at kontaktsykepleierne etterlyser kontakt samtidig som de uttaler at lærerne er 

fjerne fra praksis. Jeg savner initiativ og utspill fra sykepleierne, som inviterer til kontakt. 

Lærerne er, som en sier, ikke en del av sykehuset, og da vil det være naturlig at sykepleierne 

som er en del av sykehuset gjør en innsats for at lærerne i størst mulig grad føler seg 

velkomne. I min stilling som studentkoordinator er jeg mye rundt på postene og prater med,

og jobber sammen med kontaktsykepleiere. En dag kom jeg opp på en post og henvendte meg 

til en sykepleier jeg ikke hadde hilst på før, men som jeg visste var kontaktsykepleier denne 

perioden. Hun var tydelig ikke så interessert i å hilse på meg så jeg ble stående litt i villrede. 

Etter en stund snur hun seg og henvender seg til meg og sier: ”Å, er du ute for å oppdatere deg 

litt i praksis?” Jeg skjønner at hun tror jeg er lærer og forklarer hvem jeg er. Sykepleieren blir 

straks mer ”vendt mot” meg, og begynner å snakke om de nye studentene, læringsmiljø osv. 

Dette gir meg en fornemmelse av avstanden, og en opplevelse av mangel på gjensidig respekt

mellom skole og praksissted. Denne episoden sier også noe om kulturen på postene som jeg 

har sagt noe om i forrige kapittel.

I artikkelen ”How can nurse teachers be more effective in practice settings?” beskrives noe av

det samme. Artikkelen beskriver deler av en studie fra England og fokuserer på fire områder 

innen studien. Etablering av lærer rollen innenfor praksisstudiene, klargjøring av det jeg 

oppfatter som kontaktsykepleiers oppgaver i forhold til studentene, hvordan hjelpe studentene 

til å se sammenhengen mellom teori og praksis og lærerens rolle i utviklingen av praksis. Her 

utfordrer forskerne sykepleielærerne på om de i stedet for å bruke tid i praksis med studentene 

heller burde bruke tiden sammen på kontaktsykepleierne. Dette for å styrke deres kunnskap i 

forhold til veiledning av studenter. De skriver videre at de ser tendenser til mangel på 

gjensidig respekt mellom lærere og kontaktsykepleiere. De sier blant annet at mange 

sykepleielærere utrykker bekymring fordi studentene lærer seg dårlige vaner i praksisstudiene 

og at kontaktsykepleierne mangler kunnskap i forhold til å trekke nødvendige tråder mellom 

teori og praksis. I samme artikkel henvises det til empiriske studier som konkluderer med at 

sykepleielærere prioriterer lavest oppfølging i klinisk praksis (Davis, m.fl. 1996).
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I en samtale med en av lærerne ved Universitetet i Stavanger uttaler læreren at der er jo krav 

om at kontaktsykepleierne skal ha minimum et års erfaring og ha gjennomgått veilederkurs

trinn 1 og 2. Dette viser at intensjonene er gode, men dette er ikke gjennomførbart i praksis.

Det kan se ut som om skolen ikke er oppmerksom på, eller lukker øynene for, hvor lite krav 

det er til den som skal være kontaktsykepleier. Slik jeg ser det er kontaktsykepleieren en 

viktig brikke i kvalitetssikringen av praksisstudiene, det er de som skal være eksperter i 

praksisfeltet. Utfordringen er å nyttegjøre seg kunnskapen på en måte som kan føre til vekst 

og fagutvikling både hos sykepleierstudent og kontaktsykepleier.

I neste del vil jeg si noe mer om hvilke kurs og kompetansetilbud som per i dag blir tilbudt 

kontaktsykepleierne på sykehuset. Jeg sier mer om innhold og form på kursene og trekker

fram kontaktsykepleiernes erfaringer og meninger.

Hvilke kurs og kompetansetiltak tilbys og er disse relevante? 

Foruten å konkret beskrive kurs og kompetansetilbud som blir tilbudt kontaktsykepleierne, vil 

jeg trekke frem hvilke erfaringer de har med tilbudene. Jeg vil også komme inn på hva 

respondentene sier om egen kompetanse på veiledning og trekke inn andre undersøkelser hvor 

studenter uttaler seg om kontaktsykepleiernes kompetanse i pedagogikk og veiledning. 

Dessuten vil jeg se på hva som er nedtegnet i Nasjonale helseplaner 2007 – 2010 og i 

Stortingsmelding nr. 27 angående kvalitet og kompetanse på utdanning og helsetjenester.

I Stortingsmelding nr. 27 (2000 – 2001) ”Gjør din plikt – Krev din rett” beskrives krav til 

kvalitet i høyere utdanning.

”Kvalitet skal være det overordnede kjennetegnet ved kunnskapssystemet. Vi skal sette krav 

til kvalitet, både til forskningen, til undervisningen og oppfølgingen av studentene, og til 

studentenes eget arbeid” (st.meld.nr.27, 2000 – 2001)

”Det er institusjonenes oppgave at studienes innhold er relevant og attraktivt for det arbeidsliv 

studenten skal inn i” (st.meld.nr.27, 2000 – 2001)
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Utdanningsinstitusjonen har med andre ord ansvar for at for eksempel nyutdannede 

sykepleiere har nok, og relevant kompetanse til å møte de krav som arbeidslivet stiller.

I Nasjonale helseplaner (2007 – 2010) presenteres status for helsetjenesten i Norge. Her 

foreslår regjeringen noen politiske grep som skal gi en bedre helsetjeneste. Også her trekkes 

faglighet og kvalitet frem. Faglighet og kvalitet betegnes som bærebjelker som skal prege alle 

typer helsetjenester. For å kunne opprettholde kvalitet på tjenestene på et internasjonalt nivå 

kreves det at fagmiljøene oppdaterer kunnskap, holder fast på etiske grunnverdier og har evne 

til å kunne ta avgjørelser der hvor økonomiske og faglige prioriteringer møtes (St.prp.nr.1 

2006-2007). Videre sies det:

”Helsetjeneste er en kunnskapsvirksomhet – og personell er den viktigste innsatsfaktoren. 

Den (formelle og reelle) kompetanse og den egnethet personellet har, utgjør grunnlaget for all 

verdiskaping i tjenesten. Helsetjenesten har samtidig viktige utdanningsoppgaver, både i 

forhold til grunnutdanning, turnustjeneste, videreutdanning og etterutdanning av personellet.”

(St.prp.nr.1 2006-2007).

Det ligger, i følge det jeg har referert over, politiske føringer både i forhold til utdannings- og 

helseinstitusjonene når det gjelder ansvar for å utdanne helsepersonell. Her er høye krav til 

kvalitet i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap. Utdanningen av helsepersonell settes i en 

særstilling på grunn av kombinasjonen av teoretisk læring ved utdanningsinstitusjonene og 

den praktiske læringen som foregår i helsetjenesten. På grunn av dette vil samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjonene og helsetjenesten bli en viktig arena med tanke på utveksling av 

erfaring. En må hele tiden tilstrebe å holde utdanningen på et så høyt faglig nivå som mulig.

Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus har som jeg har nevnt tidligere i 

oppgaven samarbeid på et overordnet plan. Det jeg ønsker å peke på er hva som faktisk 

kommer kontaktsykepleierne til gode, og hvordan de opplever tilbudene. I dag består tilbudet 

av veiledningskurs trinn 1 og 2, arrangert av universitetet. Dessuten tilbys en 2 timers 

inspirasjonssamling for kontaktsykepleiere på kirurgisk/ortopedisk klinikk ca hver 3. måned. 

Dette er et samarbeid mellom en lærer ved universitetet og studentkoordinator på 

kirurgisk/ortopedisk klinikk. Inspirasjonssamlingene er et tilbud som nettopp er blitt satt i 

gang slik at respondentene i undersøkelsen har liten eller ingen erfaring med akkurat dette 
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tilbudet. Studentposten 3B har et eget undervisningsopplegg for sine kontaktsykepleiere. 

Dette er grundigere beskrevet tidligere i oppgaven.

Universitetet tilbyr kurs for kontaktsykepleierer i vår og høstsemesteret. Kursene består av 

trinn 1 og 2 og begge trinnene går over to dager. Kursene avholdes på universitetet og er 

gratis. Kursene er godkjent av NSF (Norsk Sykepleier Forbund) som meritterende for 

godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer pr. trinn. På 

trinn 1 tas det inn ca. 70 deltakere, på trinn 2 ca. 40 deltakere.

Trinn 1 er et generelt innføringskurs i veiledning av sykepleierstudenter, med fokus på 

studenten og studentens læring. Kurset har som mål å gi deltakerne en innføring i hva 

veiledning av studenter betyr og en innføring i generelle pedagogiske prinsipper for læring. 

Kurset legger også vekt på at kontaktsykepleierne skal kunne identifisere hva studenten kan 

lære på akkurat deres arbeidsplass. Kontaktsykepleieren skal også oppleve å være en 

brobygger mellom teori og praksis. Et viktig mål er også at sykepleierne får lyst til å veilede 

studenter. 

Kurset inneholder generell informasjon om sykepleierutdanningen. Hvilke endringer som har 

skjedd de siste årene og hvilke krav det stilles til studentene på de ulike nivåene i 

utdanningsforløpet. En tar opp evaluering og vurdering av studenten. Hva innebærer dette, 

hvilket ansvar har kontaktsykepleierne og hvordan vurderer en studentens egnethet eller 

skikkethet. Et annet punkt er roller, samarbeid og arbeidsfordeling. På kurset har en også 

gjennomgang av det som kalles skolens papirer, altså program for kliniske studier, 

veiledningskontrakt, plan for kliniske studier, dokumentasjon av læring, vurderingsskjema og 

rammer for veiledningen.

Trinn 2 har fokus på veilederen og veiledningsmetodikk. Trinn 2 er en videreføring av trinn 1 

og legger vekt på dyktiggjøring av veilederrollen. Målet er at deltakerne skal oppleve større 

innsikt i seg selv som veileder og at de har kompetanse til å kunne bruke forkjellige 

veiledningsmetoder ut fra studentens nivå og nivå i utdanningen. Også her legges det vekt på 

at deltakeren (kontaktsykepleieren) opplever seg selv som brobygger mellom teori og praksis,

og at vedkommende har lyst til å veilede studenter.
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Innholdet i kurset består av veiledningsmetodikk, veiledningsprosess, rammer i veiledning, 

”klimafaktorer” i veiledning og som i trinn 1, vurdering og evaluering med fokus på 

studentens egnethet/skikkethet. Også på dette trinnet arbeider en med samarbeid, roller og 

ansvarsforhold. Trinn 2 består for en stor del av grupperelaterte oppgaver, en bruker rollespill 

og øvelser relatert til case som deltakerne selv har tatt med seg fra sin praksis som 

kontaktsykepleier. 

Respondentene i undersøkelsen sier mye om disse kursene. Noen snakker ut fra egen erfaring, 

andre har hørt noe fra andre. Alle er kjent med at kursene finnes. Det er stor forskjell på hva 

respondentene sier om kursene. Noen er veldig positiver og sier:

Jeg har vært på veiledningskurs trinn 1 og trinn 2. Det første veiledningskurset syntes 

jeg nok var mye pjatt, men det andre var mye mer eksempler og diskusjoner og sånn, så 

det synes jeg var mye kjekkere. Du får litt innspill og noen ideer om hvordan du kan 

gjøre ting. Det er godt bare å få diskutere litt med andre.

Andre sier at kursene var kjekke, men at det var vanskelig å ta med seg det de hadde lært og 

benytte det på sin arbeidsplass. Flere av respondentene er negative til kursene og den ene av 

respondentene utaler:

Vi har jo veiledningskursene og de synes jeg er helt ”bak mål”. Jeg har gått både trinn 

1 og trinn 2 og de fleste her i avdelingen synes de er ”bak mål”.

Sykepleierne etterlyser samarbeid med skolen og ønsker å få mer kompetanse i forhold til

pedagogikk og veiledning, men det ser likevel ut som om tilbudet som blir gitt, ikke treffer 

sykepleierne helt. Dette kan skyldes flere ting, men kontaktsykepleierne selv sier at de 

opplever at sykepleierutdanningen fjerner seg mer og mer fra praksis og legger større og 

større vekt på teoretiske fag. Kontaktsykepleierne klager over at noen av studentene ikke kan 

de mest elementære ting, som å re en seng eller stelle en pasient som trenger fullt stell, når de 

kommer ut i praksisfeltet. De ser ikke sammenhengen mellom teori og praksis. 

I 2004 ble det vedtatt i styret for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) at det 

skulle foretas en revidering av godkjente akkrediterte sykepleierutdanninger. Målet var å 

kontrollere om de undersøkte studietilbudene tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterier, 
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samt å bidra til å utvikle kvaliteten på studietilbudene. Denne kontrollen gjaldt kun kvalitet i 

forhold til utdanningsinstitusjonene. Representanter fra praksis ble trukket inn i prosessen, 

men fokus var ikke på kvaliteten av praksisopplæringen. I den forbindelse har Sintef Helse 

gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot sykepleiere som fullførte sin 

sykepleierutdanning i løpet av 2003 og 2004. Målet fra spørreundersøkelsen var å få svar på 

kandidatenes egen tilfredshet med studiet (Loeb og Harsvik 2005). Rapporten presenterer 

resultatene fra alle studietilbudene under ett, her kommer med andre ord ikke frem det som er 

spesifikt for Universitetet i Stavanger. 

Undersøkelsen viste at 65 % var fornøyd eller svært fornøyd med praksisdelen. De fleste 

mente at lærerne hadde god faglig kompetanse og over halvparten mente at lærerne hadde god 

pedagogisk kompetanse (Loeb og Harsvik 2005). Respondentene i min studie etterlyser å få 

del i, og å lære noe av den pedagogiske kompetansen lærerne har. Dette tolker jeg dit hen at 

de mener lærerne har god pedagogisk kompetanse. Funnene er mer motstridende når det 

gjelder lærernes faglige kompetanse. En av kontaktsykepleierne tenker tilbake på studietiden 

og sier:

Når jeg var i praksis her (på den posten hun nå jobber) hadde jeg en lærer som var 

veldig lærer og ikke noe sykepleier. Men jeg har aldri lært så mye av noen. For hun var 

veileder og lærte meg hvordan jeg kunne lære mest mulig. Hun kunne ikke noe om

lårhalsbrudd for eksempel. Og det var hun veldig bevisst på.

Men det trengte hun ikke kunne?

Nei, det trengte hun ikke. Der ble den forskjellige kunnskapen utnyttet. Hun var jo ikke 

noen praktiker, men likevel lærte jeg veldig mye. Det er jo ikke alle som er sånn.

Dette er en tankevekkende uttalelse som vise,r hvordan noen etter min mening har oppfattet et 

viktig poeng. Nemlig å utnytte hverandres kunnskap. Det er umulig for en sykepleielærer å 

holde seg oppdatert i praksis. Som det kommer fram tidligere, har det til nå ikke vært praktisk 

mulig la en lærer ha ansvar for den samme posten over flere perioder. Noen poster har samme 

lærer over flere perioder og de ansatte gir veldig positiv tilbakemelding på det. Det vil med 

andre ord si at læreren nødvendigvis måtte holde seg faglig oppdatert på flere fagfelt, noe som 

etter min mening er umulig. Sykepleierne på sin side er ofte ikke oppdatert på sykepleieteorier 
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og mangler pedagogisk kunnskap. Det er derfor viktig å arbeide med å finne arenaer og 

samarbeidsformer som gjør at lærer og kontaktsykepleier kan brukes der de har kompetanse, 

og benytte og utnytte hverandres kunnskap. Dersom alle kunne det samme hadde en av oss 

etter min mening blitt overflødig.

Andre ser litt annerledes på det. Har litt andre erfaringer og uttrykker seg som her:

Jeg synes det skulle være et krav til lærerne at de skal være i praksis for å oppdatere 

seg. Det er jo litt av poenget med å være lærer, at de kjenner praksis og vet hva det 

dreier seg om.

Kandidatene i Sintef undersøkelsen fikk mulighet til å skrive ned tiltak som de mente ville 

gjøre sykepleierutdanningen bedre. De hyppigst registrerte svarene var:

 Mer praksis

 Veiledning/kurs for kontaktsykepleierne 

 Samarbeid/samsvar mellom teori og praksis (Loeb og Harsvik 2005)

Funnene i min studie samsvarer på dette punktet med resultatene i Sintef rapporten. Det som 

etterlyses fra tidligere studenter er veiledning og kurs for kontaktsykepleierne. En av 

respondentene i min studie uttrykker seg slik:

Vi savner sterkt en gruppe, et forum for kontaktsykepleiere. Og da hadde det vært greit 

med en veileder utefra, ikke fra avdelingen. Sykehuset kunne også satt av resurser, for 

det er et stort ansvar å utdanne flinke sykepleiere. De som er kontaktsykepleiere burde 

på en eller annen måte bli sertifisert eller kvalitetssikret.

Flere av respondentene etterlyser veiledning, ikke bare med tanke på å bli flinke 

kontaktsykepleiere, men for å styrke sykepleierens bevissthet og refleksjon og gjøre dem 

trygge og faglig dyktige. En av respondentene benevner veiledning/coaching som en ”gulrot” 

for kontaktsykepleierne og sier at det er viktig å føle seg verdsatt og ivaretatt for å gjøre en 

god jobb. Det er viktig for henne å få inspirasjon og faglig påfyll dersom hun skal være i stand 

til å gi noe til studentene.
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Oppsummering/konklusjon

I det følgende vil jeg komme med en oppsummering av det som er kommet fram i oppgaven 

og minner om problemstillingen som lyder:

Hvilke faktorer bidrar til å fremme eller hemme arbeidet som kontaktsykepleier?

Kontaktsykepleierne har en nøkkelrolle i utdannelsen av sykepleiere. For å utnytte denne 

resursen best mulig og utvikle denne, må det være visse kriterier til stede. Tidligere har jeg 

tenkt at utgangspunktet for å jobbe med kontaktsykepleiernes arbeidssituasjon må ha fokus på 

individet, altså hver enkelt kontaktsykepleier. Etter som jeg har arbeidet med oppgaven ser jeg 

i større grad enn før, at å fokusere på et overordnet plan er en forutsetning for å lykkes. En 

trenger å se på ledelse, organisasjon, kultur og samarbeid i praksisfeltet for å få en felles 

forståelse som danner en plattform for det videre arbeid.

Det kommer fram i undersøkelsen at respondentene savner ledere som ikke bare er det jeg vil 

kalle ”generelt positive” til studentrettet arbeid. De etterlyser at lederen aktivt ”ser” det 

arbeidet de gjør og gir det anerkjennelse. Anerkjennelsen kan gis i form av skryt, tilrettelagt 

arbeid i den perioden de har ansvar for student og ved å gi tilbud om faglig veiledning. Det 

etterlyses også anerkjennelse fra medarbeiderne. Respondentene gir eksempler på sider ved 

kulturen i postene som ikke virker akkurat fremmende på kontaktsykepleiers arbeid. Det kan 

arte seg som kommentarer, sukk eller stønn. Eller markert ved å utelukke studentene fra for 

eksempel spisepauser.

Undersøkelsen avdekker at det ikke alltid er samsvar mellom liv og lære. Kontaktsykepleierne 

uttaler for eksempel at det er både kjekt og lærerikt å ha ansvaret for studenter, men de ønsker 

likevel ikke å ha denne oppgaven oftere enn de strengt tatt må. Det kommer videre frem i 

undersøkelsen at kontaktsykepleierne opplever kontaktsykepleierfunksjonen som en ekstra 

belastning i en ellers travel hverdag. Det er lærerikt og utviklende i forhold til faget å ha 

ansvar for studenter, men oppgaven føles likevel belastende.
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Det er lite fokus på sykepleiernes interesser og evner for studentveiledning. Skal vi lykkes 

med å få et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, kreves det i første 

rekke at det ansettes sykepleiere i kontaktsykepleierfunksjonene som er interessert i disse 

oppgavene. Det er ikke lett, for ikke å si umulig, å gjøre en god jobb dersom en ikke trives 

med fagfeltet. Eller føler at en ikke har mulighet til å opparbeide seg kompetanse innenfor det 

gitte felt. Å være en flink sykepleier er ikke det samme som å være en god kontaktsykepleier 

eller en god pedagog. 

Å være kontaktsykepleier har per i dag liten status. Det har forundret meg under arbeidet med 

oppgaven og i samtalene med kontaktsykepleierne, at det ikke på noe tidspunkt kommer frem

en stolthet over å få være med å legge grunnlaget for morgendagens sykepleiere. Det 

overordnede formelle grunnlaget i form av nedskrevne mål og verdier ser ut til å være på 

plass. Men det er ofte diskusjon om midler og hvem som skal betale for fagutvikling. I 

helsevesenet er det stor fokus på effektivitet. Det er derfor vanskelig å få frigitt tid til 

samarbeid da dette arbeidet ikke gir umiddelbare utslag i de kvantifiserbare måleparametrene 

virksomheten blir målt mot.

Kontaktsykepleiernes oppfatning av betydningen av samarbeidet med skolen var entydig på et 

punkt, og det var at et tettere samarbeid med skolen var nødvendig. På hvilken måte, var 

respondentene i tvil om. Det kom frem at spriket mellom teori og praksis opplevdes stort. 

Dette spriket ble poengtert i respondentenes opplevelser av manglende relevans i kurs og 

kompetansetilbud.

Etter NOKUTs nedslående rapport etter revideringen av akkrediteringen av bachelorgrads 

studiene i sykepleie i 2004 er det naturlig å spørre hva tid det blir en tilsvarende 

kvalitetssikring av praksisstudiene. I tiden fremover vil vi merke et økende krav om faglig 

dyktighet som et nødvendig ledd i kravet om gode helsetjenester.

I sykepleierutdanningen tar en opp større og større kull av studenter. Dette setter igjen krav til 

gode praksisplasser. For å kunne utdanne sykepleiere som holder den kvaliteten som 

forventes, utfordres i stor grad samarbeidet mellom universitet og helsevesen. 

Kontaktsykepleierne er viktige nøkkelpersoner i dette samspillet og en må derfor satse på å

utvikle denne funksjonen for å gjøre disse sykepleierne faglig rustet for oppgaven.



75

Litteraturliste

Andersen, S. (2003): Som deg selv. En innføring i etikk. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Bae, B. og Waastad, J. E. (red.) (1992): Erkjennelse og anerkjennelse. Perspektiv på 

relasjoner. Oslo: Universitetsforlaget

Bakke-Erichsen, Anne og Øvrebø, Randi (2003): Fra observatør til aktiv deltaker. Tidvise 

Skrifter, samfunn og helse nr. 51. Høgskolen i Stavanger

Bakken, R. (2001): Moder-mordet – om sykepleie, kjønn og kultur. Oslo: 

Universitetsforlaget

Bang, Henning. (2002): Organisasjonskultur. Oslo: Tano

Benner, Patricia (1995): Fra novise til ekspert. Oslo: Tano

Bjånes, og Storm Hansen. (1999): Kunnskap i sykepleiepraksis. Hva er det og hvordan 

læres det? Hovedfag i helsefag 1999 nr. 9 HiO-hovedfagsrapport 1999 nr. 13

Bolman, Lee G. og Deal, Terrence E. (1998): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. 

Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Davis, S., White, E., Riley, E., Twinn, S. (1996): “How can nurse teachers be more 

effective in practice settings?” Nurse Educaton Today, 16

Everett, E. L. og Furuseth, I. (2004): Masteroppgaven. Hvordan begynne – og fullføre.

Oslo: Universitetsforlaget



76

Gilje, N. og Grimen, H. (2002): Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Innføring i 

samfunnsvitenskapens vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2002): Hvordan organisasjoner fungerer. 

Bergen: Fagbokforlaget

Jacobsen, Dag Ingvar. (2003): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i 

samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Kristoffersen, Nina Jahren (1998): Motivasjon og kompetanse – viktigere enn tid og 

penger for sykepleiere som er veiledere. Et utviklingsarbeid rettet mot 

kvalitetsutvikling i praksisstudiene i sykepleierutdanningen. Høgskolen i Østfold. 

Rapport 1998:3

Kvamme, Eli (2004): ”Fagutvikling og forskning: Gir økt kompetanse anerkjennelse?”

Sykepleien nr.5/2004

Loeb, M. og Harsvik, T. (2005): Spørreundersøkelse rettet mot tidligere 

sykepleierstudenter. Sintef helse. Rapport STF78 A054501

Malterud, Kirsti. (2004): Kvalitative metoder i medisinsk forskning – en innføring. Oslo: 

Universitetsforlaget

Nielsen, Klaus og Kvale, Steinar (red.) (1999): Mesterlære. Læring som sosial praksis.

København: Hans Reitzels Forlag

Norvoll, Reidun. (2002): ”Gap mellom utdanning og yrke”. Sykepleien Nr. 5/2002



77

Olsvold, Nina (2003): ”Profesjonsetikk i helsereformens tid.” Sosiologi i dag

Polanyi, Michael (2000): Den tause dimensjon: en innføring i taus kunnskap. 

Oslo: Spartacus

Rammeplan og forskrift om faglig innhold og vurderingsformer for 3-årig 

sykepleierutdanning av 1. juli 2004

Repstad, Pål. (2004): Mellom nærhet og distanse. Oslo: Universitetsforlaget

Saugstad, Tone og Mach-Zagal, Ruth (2003): Sundhedspædagogik for praktikere.

København: Gyldendals akademiske

Schön, Donald A. (2001): Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når 

de arbejder. Århus: Klim

Selznick, P. (1957): Lederskap. Oslo: Tano Aschehoug

Sosial- og helsedepartementet. (1999): LOV 1999-07-02 nr 61: Lov om 

spesialisthelsetjenesten m.m. Kapittel 3. Særlige plikter og oppgaver

Stavanger Universitetssjukehus. (2005): ”Om oss”

http://www.sus.no/

Stortingsmelding nr. 27 (2000 – 2001) Gjør din plikt – Krev din rett. Kvalitetsreform av 

høyere utdanning. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Stortingsproposisjon nr.1 (2006 – 2007) 6 Nasjonale helseplaner (2007 – 2010). Del III 

Omtale av særlige tema



78

Strand, T. (2001): Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget

Sørhaug, T. (2004): Managementalitet og autoritetens forvandling. Ledelse i en 

kunnskapsøkonomi. Bergen: Fagbokforlaget

Thomsen, Ragnhild (2006): ”Helsevesenet lærer ikkje av feil.”

http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1159443081.5

Tollefsen, T., Syse H., Niclaisen, R. F. (2003): Tenkere og ideer. Filosofiens historie fra 

antikken til vår egen tid. Oslo: Gyldendals akademiske forlag

Tranøy, Knut Erik. (2005): Medisinsk etikk i vår tid. Bergen: Fagbokforlaget

Universitetet i Stavanger (2006) http://www.uis.no/

Øvrebø, R. (2006): ”Medregnet, utfordret og ivaretatt”. Utvikling av studentposten 3B. 

Rapporter fra Universitetet i Stavanger Nr. 4.



79

Vedlegg 1

INTERVJU-GUIDE

Hvor lenge har du vært sykepleier?

Hvor mange studenter har du vært veileder for (ca.)?

Kan du beskrive din rolle som kontaktsykepleier? Beskriv konkret hva du gjør.

Hva er det kjekkeste med å være kontaktsykepleier?

Er det noe som er vanskelig?

Mange sier at det ikke er tid til å veilede studenter, hverdagen er for hektisk. Hva mener du 
om dette utsagnet?

Hvordan legger avdelingen til rette for at du som kontaktsykepleier skal få tid til å veilede 
studenten?

Dersom du kunne forandre på noe hva ville det være?

Hva betyr kontakten med skolen – læreren – for deg?

Hvilket forhold har du til skolens, studentens papirer som veiledningsdokument og 
evalueringsskjema? Hvordan bruker du disse?

Har du fått noen form for opplæring, kurs i forbindelse med kontaktsykepleieroppgaven?
Hvis ja, hva hadde du mest utbytte av?
Hvis nei, hva har du behov for å lære mer om?

Kan du tenke deg å være kontaktsykepleier i flere perioder enn dem du er ”pålagt”?
Hva hindrer deg? 
Hva må til for at du skulle ønske det?

Hvilken betydning har det for deg som sykepleier å være kontaktsykepleier?
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Vedlegg 2

Bente Rossavik
Fullriggerveien 31
4056 Tananger   

Tananger, 10.10.05
Med. og kir/ort klinikk
SUS

SØKNAD OM TILGANG TIL FORSKNINGSFELT OG HJELP TIL Å FÅ KONTAKT 
MED KONTAKTSYKEPLEIERE

Jeg er mastergradsstudent ved UiO (Universitetet i Oslo), Teologisk fakultet. Jeg skal nå, 
høsten 2005 starte på min masteroppgave som har følgende tema:

Hvilke opplevelser har sykepleierne på sengepostene med jobben som kontaktsykepleier for 
sykepleierstudenter?

Min veileder ved UiO er Nina Olsvold. Hun er utdannet sykepleier og sosiolog og arbeider 
ved Lovisenberg diakonale høgskole.

I den anledning ar jeg behov for å intervjue til sammen 8 – 10 sykepleiere som har erfaring 
med å være kontaktsykepleiere. Hvert intervju vil vare ca. 1 -1 ½ time, og håper at det kan 
legges til rette for dette i avdelingen. Jeg vil starte med intervjuer i løpet av nov. 2005 og 
rekner med å avslutte i januar 2006. Intervjuene vil bli satt opp på tider som passer for hver 
enkelt avdeling.

Dersom dere har spørsmål er jeg å treffe på mob: 90887751

Med vennlig hilsen



81

Vedlegg 3

Til kontaktsykepleier

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I INTERVJU

Jeg heter Bente Rossavik og er mastergradsstudent ved UiO (Universitetet i Oslo). I høst 
startet jeg på arbeidet med en masteroppgave, og har i den anledning bruk for å intervjue 8 –
10 kontaktsykepleiere 

Tema for oppgaven er:
Hvilke opplevelser har sykepleierne på sengepostene med jobben som kontaktsykepleier for 
sykepleierstudenter?

Dine erfaringer og opplevelser som kontaktsykepleier er utgangspunkt for mitt videre arbeid. 
Intervjuene vil vare mellom 1 og 1 ½ time og vil bære preg av en samtale. Alle data og alt 
materiale fra intervjuene vil bli behandlet etter gjeldende lover og forskrifter ved 
Forskningsetisk komité. Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd, og det utskrevne intervjuet vil 
bli merket med et kodenummer for å ivareta din anonymitet. Når oppgaven er ferdig vil 
lydbåndene bli slettet. 

Intervjuene vil foregå på et sted og tidspunkt som passer for deg og avdelingen hvor du 
jobber. De vil foregå i tidsrommet nov. 2005 – jan. 2006.

Mvh.
Bente Rossavik
Mob: 90887751
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Vedlegg 4

INFORMERT SAMTYKKE

Jeg er blitt spurt om å delta i intervju i forbindelse med Bente Rossaviks masteroppgave ved 
UiO. Jeg er informert om at innholdet i intervjuene skal være mine erfaringer som 
kontaktsykepleier. 

Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd uten referanse til mitt navn. Disse vil bli oppbevart 
nedlåst. Fra intervjuene foreligger og til de skal makuleres, vil båndet/intervjuet få et 
referansenummer som knyttes til en manuell navneliste. Disse vil bli oppbevart nedlåst og 
atskilt fra lydbåndene. Denne navnelisten og lydbåndene vil bli slettet når oppgaven er ferdig.

Intervjuet er frivillig, og jeg kan trekke meg når som helst i undersøkelsen.

De opplysningene jeg gir skal ikke kunne føres tilbake til meg som person.

Hvis jeg har kommentarer etter intervjuet kan jeg kontakte Bente Rossavik telf. 90887751 
Bente Rossavik kan også kontakte meg med samme begrunnelse.

Min underskrift her viser at jeg ønsker å delta i intervjuet på disse premisser.

Dato:________________________________
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Vedlegg 5
VEILEDNINGSKONTRAKT FOR 2. OG 3. ÅR Dato......................

Student....................................................................
Praksissted..............................................................f.o.m.....................t.o.m.....................

STUDENT

*Skriftlig forberedt til: -veiledning
-planleggingssamtale
-midt- og sluttvurdering
-evalueringssamtale av praksisperioden

*Form for dokumentasjon av egen læringsprosess:

KONTAKTSYKEPLEIER

*Skriftlig forberedt til: -planleggingssamtale
-midt- og sluttvurdering
-evalueringssamtale av praksisperioden

*Veiledning: -i direkte pasientsituasjoner og ut fra praksisrelaterte tema

*Organisering:

LÆRER

*Arrangerer: -planleggingssamtale
-midt- og sluttvurdering
-evalueringssamtale av praksisperioden

*Veiledning: -individuelt/gruppe i direkte/indirekte  pasientsituasjoner
-ut fra praksisrelaterte tema

*Organisering:

*Annet:

*Alle parter er ansvarlige for å ta opp eventuelle problem så raskt som mulig

.......................................................................................................................................................

.....
Student Kontaktsykepleier Lærer

Revidert instituttstyret 12.05.99

HIS/Det samfunnsvitenskapelig fakultet/IH
Juni 2004
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Vedlegg 6

Særavtale mellom Helse Stavanger HF
og

Høgskolen i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

angående sengeposter med spesielt ansvar for veiledning av 
sykepleierstudenter

(Denne avtalen er underordnet ”Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Høgskolen 
i Stavanger, Avdeling for helse- og sosialfag” av 20. august 2003 og vil inngå i 
avtaleporteføljen til Det samfunnsvitenskapelig fakultet ved fakultetets opprettelse 1.januar 
2004).

1.0 Innledning

1.1 Avtalens formål
Denne avtalen har som formål å:
 Bidra til utvikling av sengeposter i sykehuset med et spesielt ansvar for studentveiledning.
 Ivareta et forpliktende og løpende samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger og Helse 

Stavanger HF ang. prosjektposter. 
 Etablere fagutvikling og forskning tilknyttet sengeposter med spesielt ansvar for 

studentveiledning.
 Bidra til et samarbeid regionalt som er med å utvikle studentveiledning.

1.2 Definisjoner
Sengeposter – I denne avtalen brukes benevnelsen sengepost om en normalt drevet sengepost 
i Helse Stavanger HF med en bemanningsnorm som vil dekke postens drift uten at studentene 
er til stede.

Studentveiledning – I denne avtalen betegnes studentveiledning som spesielt tilrettelagt 
veiledning der sykepleierstudentene får et reelt ansvar for sykepleien som de utfører, mens 
sykepleierne/personale på sengeposten og Høgskolen har ansvaret for å veilede og undervise 
dem. Studentene skal delta i et reelt ansvar som dekker hele døgnet og i helger.

2.0 Partenes ansvar, rettigheter og forpliktelser for

2.1 Høgskolen i Stavanger, Institutt for helsefag:
 Har ansvar for å forberede studentene til å mestre de grunnleggende oppgavene som skal 

utføres i den spesielle sengeposten.
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 Skal i samarbeid med sengepostens ledelse utarbeide plan for mottakelse og 
gjennomføring av studentveiledning i sengeposten.

 Skal legge til rette for arbeidsordninger som muliggjør at studenten betraktes som en 
ressurs for postens drift, er aktive deltakere i arbeidsfellesskapet og tildeles et reelt ansvar.

 Er til stede i sengeposten og deltar i studentveiledningen i ukens virkedager etter 
utarbeidet plan.

 Skal bidra med en lærerstilling som kan bestå av 2 x ½ stilling, ved et antall studenter 
mellom 14 - 18.

 Har medansvar for et samarbeidsorgan for å ivareta løpende saker.

2.2 Helse Stavanger HF:
 Ledelsen i sengeposten har i samarbeid med klinikkens ledelse ansvar for at rammene 

legges til rette for at studentveiledningen kan gjennomføres.
 Sengepostens ledelse har i samarbeid med Høgskolens undervisningspersonell ansvar for 

at studentveiledningen gjennomføres etter planlagte pedagogiske modeller og i henhold til 
kvalitetsreformen for høgere utdanning.

 Det opprettes kontaktsykepleiere for hver sykepleierstudent som har et spesielt ansvar for 
veiledning og oppfølging av studenten.

 Sykepleiere i sengeposten er medansvarlige i evalueringsprosessen av studentene.
 Sengepostens ledelse skal legge forholdene til rette for at studentene får et reelt ansvar for 

sykepleien som utføres til den enkelte pasient.
 Ledelsen på sengeposten har et spesielt ansvar for at studentene betraktes som en ressurs 

for postens drift og aktive deltakere i arbeidsfellesskapet.
 Det utarbeides en årlig rapport i samarbeid med HiS der det redegjøres for sengepostens 

drift og studentveiledningen.  

3.0 Antall studenter
Hver sengepost som har et spesielt ansvar for studentveiledning bør ha mellom 14 - 18 
studenter for å utnytte studentenes mulighet for samarbeid og veiledning i grupper gjennom 
hele døgnet. Dette gjelder studenter i 2. og 3. året i studietiden. Turnus utarbeides i samarbeid 
med høgskolen.

4.0 Fagutvikling og forskning
Høgskolelektorer og lærere fra høgskolen kan søke om minimum 20% av stillingen til 
forsknings- og utviklingsarbeid (FOU- tid) . Det bør oppmuntres til at Høgskolens 
vitenskapelige personale benytter FOU- tid på sengeposter med spesielt ansvar for 
studentveiledning i samarbeid med sengepostens personale. 

5.0 Faglig juridisk ansvar
Det henvises til Lov om helsepersonell § 3 som også gjelder elever/studenter. Det gis årlig en 
egen tillatelse om legemiddelhåndtering.
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6.0 Evaluering
Avtalen evalueres etter 2 år, første gang ved utgangen av 2005.

7.0 Ny avtale
Avtalen kan gjensidig sies opp skriftlig med virkning etter 6 måneder. 

Stavanger 23. februar 2004

Marit Boyesen Stein Tore Nilsen
Dekan Fagdirektør
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fag og foretaksutvikling
Høgskolen i Stavanger Helse Stavanger HF


