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Svar på skriftlig spørsmål om Sykepleierstudenter i praksis 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål datert 23.08.20, spørsmålet var: 

«Ordfører 

Slik jeg har forstått det er det usikkert om sykepleiestudenter ved UIA som blir smittet 

av koronaviruset eller må i karantene på grunn av dette ikke får bestått praksisen sin 

grunnet for høyt fravær.  

 

Undertegnede er redd dette skaper en utrygg praksissituasjon og kan føre til at 

studenter ikke tørr å teste seg. Dette er ikke gunstig hverken for studentene eller 

kommunen.  

 

Kommunen som praksisplass er et sted studenter poteniselt kan bli smittet. Vi kan 

ikke vende den enkelte student ryggen og la dem seile sin egen sjø.  

 

Mitt spørsmål til ordføreren er derfor hvordan vi trygger sykepleierstudenter som er i 

praksis i kommunen vår? Hvordan tilrettelegger vi for at studentene kan ta igjen tapte 

praksisdager som skyldes den ekstraordinære stituasjonen vi står i nå?» 

 

 

Svar: 

Jeg takker representanten Arnesen for tålmodigheten, og kan meddele følgene 

oppdatering i spørsmålet om sykepleier og studenter under covid-19. 

 

Tilbakemeldingen fra UiA er at det både er mulighet for å gjøre endringer i turnusplan, 

slik at man ved behov kan justere turnusen. Dette kan bidra til at studenten får 

gjennomført nødvendig praksis. Slike endringer gjøres etter avtale mellom student, 

praksisveileder og praksisste, samt lærer. Slike tilpasninger trenger man ikke søke 

særskilt om. 

 

Ved behov er det også mulighet å forlenge fraksis, jfr fakultetets egne retningslinjer. 

Disse sier blant annet at det kan innvilges forlengelse med inntil 10% av periodens 

varighet under normale forhold, og covid-19 situasjonen tatt i betraktning kan det 

også være mulig med forlengelse ytterligere en uke. Sistnevnte må derimot søkes om, 

og anses som en dispensasjon. 

 

Til slutt, er det mulig å gjenoppta praksis gjennom gjennom et vedtatt punkt tilknyttet 

covid-19 situasjonen som gir studentene mulighet til å gjenoppta prakis dersom de av 
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covid-19 relaterte årsaker må avbryte oppholdet. Ordningen vil gjelde alle studenter 

som er meldt til eksamen og har begynt praksis studieåret 2020/21. 

 

UiA formidler at dette er unntak, og godkjenning vil gjelde for kortere perioder av 

gangen. Dersom en student i praksis i kommunen får fravær grunnet karantene eller 

isolasjon, vil praksisstedene tilstrebe å imøtekomme behov for forlengelse utover de 

ordinære retningslinjene. Det samme gjelder å gjenoppta praksis, dersom de må 

avbryte denne. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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