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1. Inledning

I denna publikation beskrivs yrkeshögskolornas kvalitetsrekommendationer för studerandes praktik och 
studerandehandledning inom hälsovårdsområdet. Kvalitetsrekommendationerna beskriver yrkeshögsko-
lornas, studerandes och lärares uppgifter som ska uppfyllas och förverkligas för att säkerställa en högk-
lassig praktik inom hälsovårdsområdets utbildning. Yrkeshögskolornas kvalitetsrekommendationer, in-
riktade på praktik, kan tillämpas i olika inlärningsmiljöer för praktik både i Finland och utomlands. 
Kvalitetsrekommendationerna kan även utnyttjas för att tillämpas på yrkeshögskolornas praktik inom id-
rottsområdet och socialsektorn samt inom närvårdarutbildningen på andra stadiet.  

Kvalitetsrekommendationerna har utarbetats på initiativ av nätverket för yrkeshögskolornas hälso-
vårdsområde i Finland (Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkosto). På våren 
2018 fi ck den av nätverket utsedda multiprofessionella arbetsgruppen som uppgift att ur yrkeshögskolor-
nas synvinkel utarbeta kvalitetsrekommendationer för praktik och studerandehandledning för studerande 
inom hälsovårdsområdet.  För praktik inom hälsovårdsområdet har ValOpes (det riksomfattande utveck-
lingsnätverket för studerandehandledning) kvalitetsrekommendationer (ValOpe 2017) för studerande-
handledning för arbetslivet och universitetssjukhus använts i stor utsträckning. Kvalitetsrekommendatio-
nerna som presenteras i den här publikationen riktar sig till yrkeshögskolor, lärare och studerande inom 
hälsovårdsområdet och som också kan utnyttjas i samarbete med praktikorganisationer.  

Att kvaliteten på yrkeshögskolornas praktik bedöms och kvalitetsrekommendationer följs nationellt är 
viktigt. Målet är att studerandes praktik och handledning förverkligas på ett planenligt, likvärdigt och 
förstklassigt sätt.

Medlemmarna i kvalitetsrekommendation arbetsgruppen från Nätverket för yrkeshögskolornas 

hälsovårdsområde i Finland:

Merja Jokelainen, Savonia ammattikorkeakoulu
Eija Jumisko, Lapin ammattikorkeakoulu
Lisen Kullas-Nyman, Yrkeshögskolan Novia
Anne Kylmälä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Kirsi Lehtola, Vaasan ammattikorkeakoulu
Jaana Ritsilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pirkko Suua, Oulun ammattikorkeakoulu
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2.    Utgångspunkter för kvalitetsrekommendationerna   

2.1 Bakgrund till kvalitetsrekommendationerna

Verksamhetsmodellerna för social- 
och hälsovårdsbranschens servicesys-
tem och utbildning håller på att fö-
rändras i och med nya digitala och 
pedagogiska reformer samt verk-
samhetsmodeller som grundar sig på 
yrkesprov. Förändringarna utmanar 
även utbildningen inom hälsovårds-
branschen att utveckla genomföran-
det av praktik och studerandehand-
ledning. Högklassig praktik är viktigt 
i samarbetet mellan utbildningen och 
arbetslivet samt för studerandes pla-
cering i arbetslivet. 

Social- och hälsovårdsministeriets 
publikation från år 2003 om praktik 
inom hälsovårdsutbildningen (Heino-
nen 2003) är den senaste nationella 
anvisningen för praktik och stude-
randehandledning. Både utbildnin-

gen och arbetslivet har utvecklat kva-
liteten på studerandehandledning och 
även lokala rekommendationer för 
enskilda yrken och/eller arbetsplatser 
har utarbetats. År 2010 utarbetade till 
exempel Norra Savolax sjukvårdsdist-
rikts i regionala samarbetsnätverket 
för studerandehandledningens enhet-
liga kvalitetsrekommendationer för 
handledningen som har använts i fem 
sjukvårdsdistrikt (HUS, PPSHP, PSHP, 
PSSHP, VSSHP). ValOpe som är det 
riksomfattande utvecklingsnätverket 
för studerandehandledningen uppda-
terade dessa kvalitetsrekommenda-
tioner och de nya rekommendatio-
nerna för studerandehandledning har 
i stor utsträckning varit i användning 
på universitetssjukhus och nätverkets 
övriga samarbetsorganisationer.  

I yrkeshögskolorna har kvaliteten 
på praktik och Studerandehandled-
ning diskuterats och man konstate-
rade att dessa behöver utvärderas och 
utvecklas ytterligare. Det fi nns gott 
om nationell och internationell forsk-
ningsdata om praktik och studeran-
dehandledning inom hälsovårdsbran-
schen. Evidensbaserad kunskap fi nns 
speciellt från arbetslivets handleda-
re och studerandes synvinklar. Lä-
rarens roll under praktiken har un-
dersökts i mindre omfattning. Denna 
uppdaterade information har synligg-
jorts från studerandes och lärarens 
synvinklar i kvalitetsrekommendatio-
nerna i denna publikation. Dessa kva-
litetsrekommendationer kompletterar 
rekommendationerna som används i 
praktikmiljöer.

Yrkeshögskolelagen (L 14.11.2014/932) beskriver praktik som hör till examen i yrkeshögskolor. Praktik för 
sjukskötarstudier ska t.ex. ske i autentiska inlärningsmiljöer och omfatta minst hälften av studierna. I andra 
utbildningar inom hälsovårdsbranschen varierar praktikperioderna i läroplanerna enligt yrkeshögskolors självständiga 
beslut.  
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Mål har fastställts för kvalitetsrekommendationerna för yrkeshögskolornas praktik inom hälsovårdsområ-
den. Målen presenteras i nedanstående Tabell 1. 

Tabell 1. Målsättningen för kvalitetsrekommendationerna för yrkeshögskolornas praktik inom hälsovårdsområdet.

2.2 Kvalitetsrekommendationernas målsättning

Målsättningen med kvalitetsrekommendationerna är att: 

säkerställa högklassig praktik för studerande

samordna studerandes praktikprocess

Synliggöra uppgifterna som hör till praktiken ur studerandes, lärarens och yrkeshögskolans synvinkel 

säkerställa att studerandes kunnande utvecklas och att lärandet är kontinuerligt under praktiken 

säkerställa utbildningens och praktikmiljöns smidiga samarbete vid handledning av studerandes inlärning och 

dess utvecklande. 
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Kvalitetsrekommendationerna grun-
dar sig på evidensbaserad kunskap och 
sakkunskap. För utarbetandet av re-
kommendationerna söktes litteratur om 
studerandes praktik inom social- och 
hälsovårds- samt idrottsområdet och 
om studerandehandledning i såväl na-
tionella som internationella databaser 
från de senaste tio åren. Litteratursök-
ningarna inriktades i synnerhet på lära-
rens och utbildningsorganisationens roll 
och uppgifter i praktiken samt på stude-
randerollen och inlärningsprocess under 
praktiken. Vid utarbetandet av kvalitet-
srekommendationerna utnyttjades ock-
så tidigare kvalitetsrekommendationer 
och anvisningar uppgjorda av läroanstal-
ter, organisationer och fackförbund inom 
hälsovårdsområden. Utgående från dessa 
litteratursökningar och analys av prakti-
kanvisningarna utarbetades ett prelimi-
närt utkast till kvalitetsrekommendatio-
ner. Undersökningar och annan litteratur 
som använts i kvalitetsrekommendatio-
nerna presenteras i den här publikatio-
nens källförteckning.

För att säkerställa att kvalitetsrekom-
mendationerna är tillförlitliga och tydliga 
ombads branschens experter/aktörer ge 
sina åsikter i två skeden. I maj 2019 låg 
det första utkastet för kommentarer hos 
representanter för social- hälsovårds- 
och idrottsområdet för kommentarer. Vi 
fi ck respons av yrkeshögskolornas cent-
rala partners i arbetslivet/arbetslivspart-
ners/arbetslivskumpaner, lärare verk-
samma i praktiken, Studerande och 
medlemmarna i ValOpe-nätverket. Den-
na respons beaktades och följande ut-
kast till kvalitetsrekommendation sän-
des ut för kommentarer i oktober 2019. 
Då erhölls respons i synnerhet av led-
ningen för utbildningsorganisationerna 
inom hälsovårdsområdet, representanter 
för studerandeföreningar samt medlem-
marna i ValOpe-nätverket. I de slutgilti-
ga kvalitetsrekommendationerna förena-
des analyserna av litteratursökningarna 
och den erhållna responsen.

3.   Utarbetandet av kvalitetsrekommendationerna  
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4. Kvalitetsrekommendationernas struktur

I kvalitetsrekommendationerna 
ligger tyngdpunkten på studeran-
decentrering. Rekommendationerna 
har indelats enligt tre skeden i stu-
derandes praktikprocess; planering 
och aktiviteter före praktiken, ak-
tiviteter under praktiken samt ak-
tiviteter efter praktiken. I kvali-
tetsrekommendationerna beskrivs 
uppgifter och roller för studeran-
de inom hälsovårdsområdet samt för 

lärare och yrkeshögskolor i vart och 
ett av de tre skedena i praktikpro-
cessen. Kvalitetsrekommendationer-
nas struktur presenteras i Figur 1. 

I kvalitetsrekommendationerna an-
vänds begreppen studerande, lärare 
och Yrkeshögskola som utbildnin-
gens aktörer, för vilka närmare de-
fi nitioner fi nns i Tabell 2. I kvali-
tetsrekommendationerna beskrivs 

branschens fackman som handle-
der studerandes lärande och in-
lärning under praktik inom häl-
sovårdsområdet med begreppet 
handledare. Vidare används om oli-
ka platser/objekt (arbetsliv, pro-
jekt mm.) där praktiken genomförs 
begreppen inlärningsmiljö för prak-
tik, praktikmiljö eller -organisation. 

Figur 1. Beskrivning av kvalitetsrekommendationer för studerande inom hälsovårdsområdet enligt skeden och aktörer 
i praktikprocessen. 

Tabell 2. Begrepp som används om aktörer i kvalitetsrekommendationerna och defi nitioner av dem. 

I följande kapitel 5 presenteras för yrkeshögskolornas kvalitetsrekommendationer för praktik inom hälsovårdsområdet en-
ligt skedena i praktikprocessen och aktörernas uppgifter. Också en självvärderingsblankett om kvalitetsrekommendationerna 
fi nns tillgänglig för att bedöma och utveckla högklassigt genomförande av praktiken och studerandehandledningen (BILAGA 
1:  Kvalitetsrekommendationer för praktik inom hälsovårdsområdet – självvärderingsblankett). 

studerande som inleder en praktikprocess och avancerar i den inom hälso-
vårdsområdet i yrkeshögskola 

inom yrkeshögskolans hälsovårdsområde utsedda lärare för att handleda Stude-
randes praktik och inlärningsprocess.

Hälsovårdsområdets ledning/lokalledning/administration (t.ex. utbildningschef/-
direktör) eller annan person i utbildningsorganisationen som ansvarar för anord-
nandet av praktik och studerandehandledning inom sitt utbildningsområde i yr-
keshögskolan 

Studerande

Lärare

UAS

• Studerande
• Lärare
• YHS

• Studerande
• Lärare
• YHS

FÖRE 
PRAKTIK

UNDER 
PRAKTIK

EFTER 
PRAKTIK

• Studerande
• Lärare
• YHS
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   planera kommande praktik enligt egen indivi-
duell studieplan

   se till att kunnandet som krävs för praktike
räcker till på så vis att studier som praktiken 
kräver är genomförda, 

   förbereda sig aktivt för praktiken och arbe-
ta enligt givna anvisningar (t.ex. Jobiili, det vill 
säga yrkeshögskolornas system för reserve-
ring av praktikplatser inom social- och hälso-
vårdsområdet)

   underrätta alla parter om eventuellt inställande 
av praktik i tillräckligt god tid (enligt avtal)

   se till att uppfylla förhandskraven för praktiken 
(t.ex. vaccinationer, utdrag ur straff register, lä-
kemedelsräkning, sekretesskydds- / dataskydd-
särenden och språkkunskap som krävs)

   sätta sig in i förhandsmaterialet om och inlär             
ningsmålen för praktiken, refl ekterande över in-
lärning och utvärderingskriterier och -praxis    

   förstå sina rättigheter och skyldigheter samt 
ansvar för uppnåendet av målen för kunnande i 
praktiken

    sätta sig in i yrkeshögskolans försäkringsskydd 
och anvisningar och författningar om praktik 

    sätta sig in i inlärningsmiljön för den komman-
de praktiken samt praxis som föregår praktiken 
(t.ex. nycklar, koder, passerkort/certifi katkort)

    kontakta inlärningsmiljön/kontaktpersonen för 
praktiken på överenskommet sätt

Studerandes uppgifter före praktiken inleds är att:

5. Kvalitetsrekommendationerna för 
  yrkeshögskolornas praktik inom hälsovårdsområdet 

5.1  Studerandes, lärarens och yrkeshögskolans 

  uppgifter före praktik 
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 försäkra sig om att den studerande har en ändamålsenlig inlärningsmiljö för praktiken som möjliggör att 
kunnandet utvecklas enligt läroplanen

 handleda studerande att förbereda sig för praktiken och praxis vid genomförandet av den

 handleda studerande att sätta sig in i mål för kunnandet, refl ekterandet av inlärningen och bedömning-
skriterier och -praxis i praktiken

 se till att nödvändiga uppgifter och dokument om praktiken, studerande och hens handledning är tillgäng-
liga för studerande, handledare / kontaktperson (t.ex. mål för praktiken och bedömningskriterier, stu-
derandes skede av studier, rättigheter, skyldigheter och ansvar för uppnåendet av målen för kunnandet, 
handledande lärarens kontaktuppgifter) 

 försäkra sig om att studerande har det kunnande som förutsätts för praktiken och att studier som krävs för 
praktiken är genomförda

 försäkra sig via studerande om att hen har skött förhandskraven som praktiken kräver (t.ex. vaccinering-
sintyg, utdrag ur straff register)

 komma överens med studerande och inlärningsmiljön om tidig handledningspraxis under praktiken

 ansvara för pedagogiskt kunnande och substanskunnande som behövs vid handledande av studerande 

Lärarens uppgifter före den studerandes praktik börjar är att: 
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 samarbeta intensivt med arbetslivet och i projekt för att utveckla nya praktikmöjligheter- och former 
samt försäkra sig om kvaliteten och tillräckligheten i inlärningsmiljöer för praktik

 se till att handledningen av studerandes inlärning är planerad och ordnad enligt lagar och förordnin-
gar, nationella och internationella avtal, överenskomna bestämmelser, kvalitetskriterier och riktlinjer 
för praktik

 avtala om samarbetsformer i samband med praktik (t.ex. samordning och ansvar) samt om utarbetan-
de och dokumentering av praktikavtal med praktikorganisationen

 ansvara för planerandet av läroplanerna på så vis att de möjliggör att praktik framskrider smidigt och 
följer individuella studievägar samt främjar studerandes kontinuerliga lärande hos studerande

 försäkra sig om att yrkeshögskolan har dokumenterade bedömningskriterier för praktik (inkl. kriterier 
för godkännande och underkännande)

 försäkra sig om att yrkeshögskolan har riktlinjer för särskilda situationer under praktik (t.ex. anvis-
ningar om tidigt ingripande, bl.a. studerandes användning av berusningsmedel, riktlinjer för kriser, 
anvisningar om tillämpning av SORA-lagstiftning (Lösningar vid olämplighet för studier)

 se till att alla studerande som utför praktik har en utsedd handledande lärare som har tillräckligt med 
kunskap för uppgiften samt aktuella kunskaper om praxis vid samt anvisningar och avtal om handled-
ning

 möjliggöra att läraren har tillräcklig arbetstid för studerandehandledning och praktiksamarbete  

 skapa förutsättningar för praktik och handledning för studerande som kommer från olika kulturer

 skapa förutsättningar för att genomföra och handleda praktik för studerandegrupper som kommer från 
olika områden och utbildningsprogram

 möjliggöra för läraren att upprätthålla och utveckla kunskapen om studerandehandledning och sub-
stanskunnandet om handledning av studerande och substanskunnande

Yrkeshögskolans uppgifter före genomförandet av studerandes 
praktik är att: 
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 se till att läraren har tillräcklig arbetstid för hantering av särskilda situationer under studerandes praktik

 skapa förutsättningar för att ta i bruk nya handledningsmetoder och -praxis och för utvecklingsarbete 
under praktiken och studerandehandledningen

 skapa förutsättningar och tillvägagångssätt / riktlinjer för tillgodoräknande av praktik, det vill säga ut-
förande av praktik i anställningsförhållande under studierna

 försäkra sig om att riktlinjer och praxis för praktik och studerandehandledning har utarbetats för lärar-
nas lediga perioder/semestrar 

   utarbeta anvisningar om hur olika dokument som hör samman med praktik och  studerandes resultat 
behandlas och förvaras (inkl. sekretesskydd) samt se till att anvisningar uppdateras 

   systematisk anordna gemensamma evenemang, sammankomster, utbildningar och undersökningar om 
praktik och studerandehandledning tillsammans med praktikorganisationerna

 förutse hur internationella och samhälleliga förändringar och beslutsfattande påverkar studerandes 
praktik och hur dessa genomförs samt vidta nödvändiga åtgärder tillsammans med 
praktikorganisationerna

 förutse, behandla och utveckla tillräckligt med inlärningsmiljöer för praktik och dess kvalitet tillsam-
mans med praktikorganisationerna

 vara med och ingå avtal om enhetliga verksamhetsprinciper för praktik med yrkeshögskolor (t.ex. lön, 
vardagshelger och högtider, sjukfrånvaron under praktik)
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   arbeta målmedvetet enligt målen för kunnandet under praktiken genom att aktivt utnyttja möjligheter-
na till inlärning i praktikmiljön

 uppföra sig yrkesmässigt och följa etiska riktlinjer och lagstiftning om praktik (bl.a. konfi dentialitet 
och tystnadsplikt, datasekretess, arbetstider, säkerhet på arbetsplatsen, patientsäkerhet)

   meddela sin / sina handledares kontaktuppgifter till handledande läraren och tvärtom

  under praktiken arbeta enligt överenskomna handledningspraxis (t.ex. personlig handledare, modul-
modell, ”genom att ta ansvar lär du dig” (VOO) -modellen, multiprofessionell handledning, distans-
handledning)  

   under praktiken aktivt söka handledning och respons som stöd för sin inlärning (t.ex. handledare, 
handledande lärare, klient/patient, jämlika, multiprofessionellt team)

   arbeta ansvarsfullt genom att refl ektera över och bedöma sitt kunnande och sin utveckling i praktiken 
på överenskommet sätt (t.ex. blogg, handledningssamtal)

   genast söka handledning och stöd av handledare och/eller handledande lärare i utmanande situationer 
under praktiken

  spara dokument som hör till praktiken enligt yrkeshögskolans anvisningar

   ge omedelbar och sammanfattande respons om praktiken och handledandet av sin inlärning till hand-
ledaren, praktikmiljön, handledande läraren och yrkeshögskolan (t.ex. CLES+T (Clinical Learning Envi-
ronment, Supervision and Teacher evaluation scale) -bedömningsblanketten)

  ta hand om de egna resurserna och möjligheterna att förbinda sig maximalt till praktiken 
(t.ex. fritid, arbete)

Studerandes uppgifter under sin praktik är att

5.2  Studerandes, lärarens och yrkeshögskolans 

  uppgifter under praktik 

 skapa motiverande och positiv handledande i interaktionen mellan studerande och handledare

 vara tillgänglig för studeranden och handledaren på överenskommet sätt under praktiken 

 delta i studerandes inlärningsprocess och handledningen och bedömandet av den yrkesmässiga utveck-
lingen på sätt som överenskommits med studerande, praktikorganisationen och yrkeshögskolan

 genomföra handledningen av studerandes inlärning systematiskt och konstruktivt tillsammans med 
handledaren/handledarna

 stöda handledaren/handledarna vid handledning och bedömning av studerande

Lärarens uppgifter under studerandes praktik är att:
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   säkerställa att handledning av studerandes inlärning i praktikmiljön genomförs genom samarbete ut-
gående från utarbetade planer, avtal och lagstiftning (bl.a. försäkringar, lärarens verktyg och arbetstid, 
riktlinjer för utmanande och särskilda situationer, SORA-lagstiftningen)

 möjliggöra individuellt tilläggsstöd till studerande för genomförande av praktik (t.ex. utmanande och 
särskilda situationer under praktiken, fortsätta, avbryta eller underkänna praktiken) 

   möjliggöra tillräcklig arbetstid till den handledande läraren / ansvarspersonen under praktiken för att 
under särskilda situationer handleda studerande, behandla ärenden och vidta ytterligare åtgärder

Yrkeshögskolans uppgifter under genomförandet av studerandes 
praktik är att

 handleda studerandes inlärning och utveckling av kunnandet genom ändamålsenliga metoder för att 
möjliggöra refl ektion över inlärning (t.ex. närundervisning, distanshandledning, digitala metoder)

   handleda studerande att granska och bedöma praktikens inlärningsmiljö och det egna professionella 
arbete som baseras på evidens, eget yrkesmässigt arbete genom att stöda sig på yrkesprov

   uppmuntra och uppmana studerande att be om feedback om sitt lärande under praktiken

   följa och bedöma att studerande får lämplig handledning under praktiken

   bedöma studerandes arbete och hur inlärningsprocessen fortskrider under praktiken

  följa upp att studerandes praktik genomförs enligt lagstiftning och riktlinjer om praktik

   vidta nödvändiga åtgärder i särskilda situationer under studerandes praktik (t.ex. olyckor, infektioner, 
våld, användande av berusningsmedel, hotfulla situationer, klagomål, brott) genom att tillämpa bland 
annat SORA (Lösningar vid olämplighet för studier) -lagstiftningen 

   svara för nödvändiga tilläggsåtgärder när studerandens praktik avbryts oväntat (t.ex. insjuknande)

   delta i utredande av utmanande situationer som hänför sig till praktiken och svara för överenskomna 
tilläggsåtgärder tillsammans med handledaren/ansvarspersonen

   vid behov ta studerandes förutsättningar på tal att fortsätta på praktik (avbrytande eller underkännan-
de) samt svara för stöd och nödvändiga tilläggsåtgärder

  delta i genomförande av inlärningssituationer med multiprofessionella studerandegrupper med olika 
examensprogram

   delta i genomförandet inlärningssituationer i praktik för studerande som kommer från olika kulturer

   komma överens om bedömningar av studerandes praktik (t.ex. mellanbedömning och slutbedömning / 
sammanfattande bedömning) och genomförandesätt tillsammans med studerande och handledaren. 
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   enligt anvisningar lämna tillbaka nycklar, passerkort o.a. utrustningar som hen använt i praktiken 

 lämna in dokument som hänför sig till genomförd praktik och avtalade inlärnings uppgifter till den 
handledande läraren enligt yrkeshögskolans anvisningar

 delta i refl ektionsmöten / -praxis (t.ex. seminarier, bloggar) som yrkeshögskola och praktikmiljö 
anordnar

  refl ektera över eget kunnande och egna utvecklingsbehov utgående från responsen och bedömningen 
som studerande fått under praktiken

   göra upp en plan för följande studier och praktik för att uppnå de läroplansenliga målen för kunnande

 ge respons till handledaren, praktikmiljön, handledande läraren och yrkeshögskolan på den handled-
ning hen fått

  framföra uppslag om hur inlärningsmiljön för samt handledningen och bedömningen av praktiken 
kan utvecklas

   vid behov delta i studerandekollegors introduktion till motsvarande / kommande praktik 

   efter praktik följa tystnadsplikt om klienter/patienter och praktikmiljön

Studerandes uppgifter efter avslutad praktik är att:

5.3   Studerandes, lärarens och yrkeshögskolans 

  uppgifter efter praktik 
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  se till att studerande refl ekterar över sin inlärning på avtalat sätt när praktiken slutar

 bedöma hur studerandes kunnande har utvecklats när praktiken / tillgodoräknandet av arbetet slutar 
(enligt på förhand överenskommet sätt) tillsammans med studerande och handledaren / kontaktper-
sonen 

 göra bedömning om godkännande / underkännande av studerandes praktik och anteckna studiepres-
tationen i studieregistret 

 anteckna och spara dokument om studerandes praktik enligt yrkeshögskolas anvisningar

  bedöma hur lämplig inlärningsmiljön för praktiken är i förhållande till de mål för kunnande som 
studerande ställt upp för sina studier och underrätta yrkeshögskolans och praktikorganisationens 
ansvarspersoner om avvikelser / förändringar  

   refl ektera över och utnyttja den individuella respons läraren får om handledandet av Studerande

   upprätthålla och utveckla yrkesmässigt kunnande och kunnande om handledning (bl.a. substans-
kunnande och pedagogiskt kunnande, färdigheter och motivation för studerandehandledning 

  följa nationell och internationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet om praktik 

   utveckla sitt mångkulturella kunnande och sina mångkulturella färdigheter för handledning av stu-
derande som kommer från olika kulturer (t.ex. internationella studerande)

  insamla studerandes och praktikmiljöns respons och utvecklingsbehov och -idéer för att utnyttjas 
i planerandet, genomförandet och bedömandet (t.ex. pedagogiska lösningars lämplighet) av ss och 
praktiken tillsammans med Studerande, kollegor och praktikorganisationen 

   delta i arbetet med att utveckla läroplanen och studerandes praktikprocess 
(t.ex. bedömningskriterierna)

  komma med idéer, utveckla och förbereda nya sätt att genomföra praktik och studerandehandled-
ning samt praktikmiljöer för inlärning (t.ex. multiprofessionella, mellan olika yrken, tredje sektorn) 
tillsammans med studerande, kolleger och praktikorganisationer

   delta aktivt i arbetet med att utveckla / testa / och ta i bruk olika inlärningsmiljöer för praktik (t.ex. 
digitala inlärningsmiljöer)

  beakta kostnaderna för genomförd praktik och studerandehandledning och rapportera om viktiga 
förändringar till personer som är ansvariga för praktik / yrkeshögskolans ledning

Lärarens uppgifter efter att studerandens praktik är slut är att:
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    säkerställa att studerandes handledning och bedömning har genomförts enligt lagstiftning, 
nationella och internationella avtal, överenskomna bestämmelser, kvalitetskriterier och rikt-
linjer om praktik 

    följa och bedöma respons på praktikmiljöer och handledning av studerande, lärare och andra 
aktörer 

    utveckla genomförandet av praktik och studerandehandledning tillsammans med studeran-
de, lärare och arbetslivet (verksamhetsplan: åtgärder, aktörers roller och ansvar, uppfölj-
ning, resurser, tidtabell) 

    säkerställa förutsättningar för att behandla och förvara dokument om praktik samt om stu-
derandes prestationer har förverkligats enligt lagstiftning (bl.a. dataskyddsförordningen, ar-
kivlagen), avtal, bestämmelser, kvalitetskriterier och riktlinjer för praktik

    utveckla tillvägagångssätt för att insamla och utnyttja respons på praktik och studerande-
handledning tillsammans med studerande, lärare och praktikorganisationer (t.ex. yrkeshög-
skolors responsenkäter, CLES+T -bedömning)

    möjliggöra att personal som ansvarar för studerandes praktik deltar i arbetsgrupper, utbild-
ningar och nätverkande som gäller praktik 

    skapa möjligheter för personal som ansvarar för studerandes praktik att skaff a nya inlär-
ningsmiljöer (bl.a. arbetsliv, projekt) för praktik

    främja möjligheter för personal som ansvarar för studerandes praktik att systematiskt sa-
marbeta på en nationell och internationell nivå för att utveckla praktiken

    tillsammans med olika aktörer ordna och utveckla fortbildning om studerandehandledning 
för personal i utbildnings- och praktikorganisationer 

    starta och delta i nationell och internationell forsknings- och utvecklingsverksamhet som 
hänför sig till studerandes praktik

    uppdatera praktikavtal i samarbete med praktikorganisationer  

    ansvara för eventuella kostnader för praktik enligt avtal  

    vara med och utveckla ömsesidigt praktiksamarbete (t.ex. ersättningslöshet) 

    följa och bedöma kostnader för genomförande av praktik samt vidta nödvändiga utveck-
lingsåtgärder tillsammans med aktörer som deltar i praktik  

    utvärdera hur samhälleliga förändringar och beslutsfattande påverkar studerandes praktik 
och inlärningsmiljöer för praktik samt ange nödvändiga åtgärder (inkl. forsknings- och 
utvecklingsverksamhet) 

Yrkeshögskolans uppgifter efter studerandes genomförda 

praktik är att: 
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6. UTVECKLANDET AV KVALITETSREKOMMENDATIO-

NER FÖR PRAKTIK INOM HÄLSOVÅRDSOMRÅDET

Kvalitetsrekommendationerna som presenteras i den här publikationen har utarbetats genom att utgå från 

evidensbaserad kunskap och goda praxis.

Vid utarbetandet av rekommenda-
tionerna har även framtida behov 
av ändringar beaktats. Kvalitet-
srekommendationerna ska upp-
dateras i takt med att utbildnin-
gen, forskningen och arbetslivet 
inom hälsovårdsområdet utveck-
las. Även reformer av EU direk-
tiv/reformerandet av EU direkti-
vet 2005/36/EY / 2013/55/EU pagår 
i synnerhet i fråga om bilagan 
(V.5.2.1) som berör praktik, vilket 
torde inverka på praktiken inom 
hälsovårdsbranschen. 

Att social- och hälsovårdsområ-
dets servicesystem, arbetsbes-
krivningar och digitaliserin-
gen utvecklas och samhället blir 
mera mångkulturellt skapar fö-
rändringstryck på praktik, stu-
derandehandledning och inlär-
ningsmiljöer för praktik inom 

hälsovårdsområdet. Utnyttjan-
det av klientens/patientens roll 
och hens servicestig i studeran-
des inlärningsprocess ska intensi-
fi eras och tredje sektorns roll som 
praktikmiljö ska stärkas. Allt of-
tare genomförs praktik i virtuella 
miljöer, distanstjänster, projekt, 
mångkulturellt samt genom att 
tillgodoräkna arbete under 
studier.  

Vid utbildningar i framtiden läggs 
större vikt än nu på kontinuer-
ligt lärande, bedömning av kun-
nande samt utvecklande av indi-
viduella lösningar för studierna. 
Genom att stärka studerandes ak-
tiva roll och studerandecentrering 
är det möjligt att förnya praktiken 
och Studerandehandledningen. I 
praktikmiljöer ska inlärningsmöj-
ligheterna och handledningspraxis 

motsvara studerandes behov och 
kunskapskraven i utbildningarna.  

För att främja studerandes inlär-
ning är ett samarbete mellan ut-
bildningarna inom social- och 
hälsovårdsbranschen och arbets-
livet samt nätverkande nödvän-
diga. Genom intensivt samarbe-
te med yrkeshögskola, arbetsliv, 
projekt och övriga samarbetspart-
ners säkerställer man praktikens 
och handledningens kvalitet/kva-
liteten i praktik och handledning. 
Samarbete mellan yrkeshögsko-
lor och delande av kunskap möj-
liggör utveckling av enhetliga till-
vägagångssätt. I framtiden kunde 
målet vara rekommendationer 
för god praktik och studerande-
handledning som social- och häl-
sovårdsområdet och arbetslivet 
utarbetat tillsammans. 
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