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Fagråd 6, delavtale 6 – samhandling 

Møtereferat 15.01.2021 
Ekstraordinært møte med fagråd 6 og UIS; Covid-19 situasjon og studenter i praksis 
 
Tilstede: Bjørg Frøyland Oftedal /UIS, Arne Endresen /UIS, Ida Helene Mykletveit/ UIS/AIOB, 

Bodil Bø/UIS, Kristin Akergjorde/UIS, Nina Egeland/UIS /helsesykepleierudanningen, 

Nina Vatland UIS/paramedic, Siv Tove Aunan/UIS/kreftsykepleie, Kine 

Gjestdal/UIS/kreftutdanningen, Else Ørstavik Hollund/ SUS/ mottaksklinikken, Anne 

Marie Joa/ SUS/Utdann.avd. Bente Rossavik / SUS/kir.klinikk , Stine Johansen 

Haaland/ Stavanger kommune, Elisabeth Moe/ Randaberg kommune/Jæren kluster, 

Ole Christian Langlo / SUS/FFU,  Kjetil Hustoft/ SUS/psykiatri 

Forfall: Hanna Sande/ Ryfylke kluster, Evy Bue Fadnes/ Sandnes kommune, Anita Stene/ 
Sokndal kommune/Dalane kluster 

  
Kopi til:   Anne Ree Jensen, kontaktperson Samhandlingsutvalget 
 
Møtetid/sted: 15.01.21 Teams møte 
 
Referent: Bente Rossavik 
 

Bakgrunn for innkalling til møte v/Bjørge Oftedal 
Møte avholdes for å avklare retningslinjer og avstemme informasjon som går ut til både bachelor 
studenter (sykepleie og paramedic) og studenter i videre -utdanninger som skal ut i praksis i 
kommune og spesialisthelsetjeneste i første periode vår 2021. Det er kommet ut forskjellig 
informasjon i studieprogrammene til studenter som skal ut i praksis. Noen av studentene starter 
praksisperioden 18. jan 2021. Det er et mål fra UIS at studentene skal fullføre studiene på normert 
tid.  
 

Covid-19 test av studentene før praksis – gjelder dette studenter på alle studieprogram (studenter 

på; bachelor i sykepleie, jordmorfag, helsesykepleie, kreftsykepleier) 

Det kommer fram at det er ulik praksis fra kommune til kommune ang. krav om negativ covidtest i 

umiddelbar forkant av praksis. De fleste kommuner krever negativ covidtest dersom praksis skal skje 

i hjemmetjeneste eller på sykehjem.  

Ved praksis for helsesykepleierstudenter i skole og på helsestasjon har Nina Egeland UIS fått opplyst 

fra de aktuelle kommuner at det ikke kreves ned covid test og forholder seg til dette. Stine Johansen 

Haaland/ Stavanger kommune, Elisabeth Moe/ Randaberg kommune/Jæren kluster sjekker likevel 

dette i sine kommuner / kluster. Gir tilbakemelding til Nina Egeland UIS om det blir forandring her.  

Bachelor sykepleie studentene som skal ut i kommunehelsetjeneste fra mandag 18. har alle fått 

beskjed om å teste seg. De tar med seg dokumentasjon fra HelseNorge.  

Oppsummert: 

Studenter som skal i praksis i sykehjem og hjemmetjeneste skal ha neg covid test. 

Kravet gjelder ikke for studenter med praksis på helsestasjon og skole. 

Ved praksis på SUS kreves ikke covid test.  

Dersom studenter mistenker smitte mens de er studenter ved SUS brukes teststasjoner ved SUS. 

Ellers brukes kommunale teststasjoner.   

Alle studenter regnes som helsearbeidere og har selv ansvar for å være hjemme ved symptom på 

sykdom. Alle skal holde seg oppdatert og forholde seg til FHI`s retningslinjer og anbefalinger, og til 

lokale anbefalinger og bestemmelser. 
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Studenter som arbeider på flere institusjoner/avdelinger 

Studenter som jobber ved flere institusjoner/arbeidsplasser skal forholde seg til retningslinjer og 

anbefalinger som beskrevet over.  

Det er viktig at studentene forstår at det er fare for å få utsatt praksis ved et eventuelt utbrudd på 

arbeidsplass når de er i praksis i annen institusjon. Det må kommuniseres at det er en risiko å være i 

en bijobb og at det er studentens valg og ansvar. Bodil Bø UIS er ansvarlig for informasjon til 

studentene bachelor sykepleie.  

Hentet fra SUS intranettside: medarbeidere som jobber i avdelinger der det er utbrudd, eksempel ved 

et sykehjem, skal ikke arbeide eller ha praksis på SUS samtidig.  

 

 
 Digital veiledning 

UIS har bestemt at alle målsamtaler i denne perioden skal tas digitalt. Det er ikke motforestillinger fra 

representerer fra kommune.  

SUS er kritisk til bestemmelsen pga erfaring med mange studenter med utfordringer som trenger tett 

oppfølging. Det kan være svært utfordrende, spesielt for uerfarne praksisveileder å forholde seg til 

praksislærer i nettmøter ved målsamtaler med student. Ved nedgang i smittetrykk vil vi tilstrebe å 

legge til rette for fysiske møter i tilrettelagte rom, for å kunne tilby en kvalitetssikret praksis for 

studentene.  

 

Oppsummert: 

UIS og praksisstedene er i fortløpende dialog ved endringer i smittepress, retningslinjer lokalt og 

nasjonalt. Nye nasjonale retningslinjer ventes i begynnelsen av uke 3.  

 

Fraværsregler for studentene 

Bodil Bø informerer fra bachelor sykepleie: Fraværsregler er som tidligere i vinter max 10% med 

mulighet for individuell tilpasning for ekstra fravær i spesielle situasjoner, inntil 20%. 

Samme regel ble brukt ved flere programområder.  

 

 


