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Sak:

Orientering om Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig
høyere utdanning: Praksisprosjektet
Innstilling til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Begrunnelse:
Praksisdelen er en helt sentral læringsarena i alle helse- og sosialfaglige utdanninger. I
kjølvannet av Samspillsmeldingen fra 2012 (Meld St nr 13, 2011-2012, Utdanning til velferd.
Samspill i praksis), ga Kunnskapsdepartementet (KD) UHR (Universitets- og høyskolerådet) i
oppdrag å gjennomføre prosjektet Kvalitet praksisstudier i perioden 2013-2015. I
prosjektbeskrivelsen står det at målet med oppdraget er « å gjennomføre et nasjonalt
utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne
praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene slik at de kan møte framtidens
kompetansebehov».

Prosjektet ble startet i 2014 og overlevert KD ultimo februar 2016. Det har involvert
representanter fra 110 studieprogram som kvalifiserer for 19 forskjellige helse- og
sosialfaglige profesjoner ved 31 universitets- og høyskoleinstitusjoner. Studenter og
representanter fra helse- og velferdstjenestene har vært tydelig representert i prosjektet. Leder
av prosjektet har vært helsefaglig sjef ved St Olavs Hospital i Trondheim. Til sammen har
rundt 200 personer vært involvert i løpet av prosjektperioden gjennom ulike arbeidsgrupper.

Vedlagt følger rapporten som gir tydelige forslag til kriterier/indikatorer for kvalitet i
praksisstudiene, behov for endringer i omfang og type av praksisstudier per utdanning, behov
for en ordning for godkjenning av praksissteder som læringsarena, behov for bedre lovfesting
og finansiering av veiledet praksis og anbefalte oppfølgingsprosjekter.
Rapporten eies av KD og synliggjøres i et nasjonalt møte mellom UH-sektoren, tjenestene
samt berørte departement og direktorat 20 april 2016. Det pålegger også sektoren selv å følge
opp rapportens anbefalinger på både nasjonalt og institusjonsnivå i samarbeid med tjenestene.
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