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Om USN Profesjon  
USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. 
Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles 
gjennom samarbeidet. 
 
DELMÅL 

1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene   
 Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert pedagogisk bruk av IKT 

2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp 

 Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og universitetspersonalet om 
studentaktiv forskning 

 Etablere nye former for samhandling mellom universitetet og praksisarenaene  
 Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksis 

 Prøve ut nye praksisformer 
3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet 

 I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger som kan resultere i 
forskningsprosjekter 

 Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere forskningsbasert 
kunnskap i praksis 

 
VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

1. Antall FoU-prosjekter som omhandler nye pedagogiske metoder og læringsformer 
2. Samarbeid mellom fylkeskommunen/kommunen/den enkelte virksomhet og USN i utvikling av kriterier 

som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet» 

 Antall etablerte pilotprosjekter: USN Universitetsskole, USN-Universitetssykehjem, USN- 
Universiteshjemmesykepleie mv 

 Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom USN og yrkesfeltet i alle tre fylke skal være etablert 
(virksomheteiersiden – fakultetsledelsen, praksisfelt – studieprogramledelse) 

 Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot studentenes FoU-oppgaver og masteroppgaver 
 Antall biveiledere fra praksisfeltet/-veiledere med bistilling ved USN 

3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som læringsarena for studentene 

 Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom praksisfeltet og USN om identifisering av relevante 
forskningstema for studentenes bachelor- og masteroppgaver 

 Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av resultater fra disse 
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Innledning  
Gode faglige relasjoner til yrkesfeltene våre kandidater utdannes for                                                                  

er avgjørende for kvaliteten i utdanningene. USN Profesjon er                                                                          

rigget som et prosjekt med arbeidsgrupper der det er medlemmer                                                                          

fra arbeidslivet og fra de ulike profesjonsutdanningene.                                                                               

Gjennom målområdet USN Profesjon i Utviklingsavtalen har                                                                                                       

universitetet utviklet ulike tiltak og ordninger som nå blir tatt i                                                                                                                  

bruk og integrert i institusjonen. Det er lagt vekt på en helhetlig                                                                      

tilnærming til hvordan de ulike tiltakene kan samspille og gi verdi                                                                           

både for universitetet og praksisfeltet. USN Profesjon har derfor                                                                          

utviklet en modell, en «koblingsboks», som skal koble sammen,                                                                        

styrke og videreutvikle de ulike tiltakene. 

 

 

Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene   
   

DELMÅL 
 

VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 
1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i 

profesjonsutdanningene   
 Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i 

utdanningene, inkludert pedagogisk bruk av IKT 

1. Antall FoU-prosjekter som omhandler nye 

pedagogiske metoder og læringsformer 

 

 

Det arbeides med en rekke ulike utviklingsprosjekt innenfor dette de lmålet, her nevnes noen:  
 
Videolekser. I masteremnet «Dybdelæring, læringsomgivelser og pedagogiske ressurser» prøves det 

ut en ordning som kalles videolekser. Dette innebærer at studentene spiller inn korte filmer (2-5 

minutter) før hver samling ved hjelp av en videoblogg-app. I filmen skal studentene reflektere over 

litteraturen de har lest siden sist. De skal forklare hva de oppfatter som interessant, vanskelig eller 

nyttig. Målsettingen med prosjektet er tredelt: 1. Filmene skal gi faglærerne et innblikk i hvor 

studentene er i sin læringsprosess og bidra til å lage bedre samlinger, samt gi studentene 

medbestemmelse. 2. Det å lage filmene skal skape metakognisjon og ansvarliggjøre studentene for 

selvstendig lesing. 3. Studentene skal bli kjent med metoder for hvordan IKT-verktøy kan bidra til 

å generere læringsdata om elever, og komme i kontakt med enkeltelevers læreprosesser når 

man arbeider med store klasser.  

Metodebank: Fakultet for helse- og sosialvitenskap har utviklet et undervisningsdesign kalt 

Metodebank HS som skal utvikle fremtidsrettede pedagogiske metoder, heve kvaliteten på 

undervisningen, samt bidra til mer faglig samarbeid på tvers av fakultetet. Metodebank HS inkluderer 

og involverer alle ni masterprogram ved fakultetet og legger struktur og faglig støtte til rette for   

samarbeid om emnene i vitenskapsteori, forskningsmetode, prosjektbeskrivelse og masteroppgave. 

Metodebank HS inneholde digitale læringsressurser (undervisningsvideoer, skjermopptak, 

sofasamtaler mm.), forslag til tilhørende læringsaktiviteter og vurderingsformer for gitte 

læringsutbytter i nevnte emner. I Metodebank HS kan de respektive masterprogram hente inn 

relevant læringsressurser, - aktiviteter og vurderingsformer, og gjør nødvendige faglige justeringer 

etter behov. 

Figur 1 Koblingsboks USN Profesjon  
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Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp 
 

DELMÅL 
 

VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 
2.   Styrke praksis som læringsarena i studentenes   

utdanningsløp 
 Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, 

praksislærer/veileder og universitetspersonalet om 
studentaktiv forskning 

 Etablere nye former for samhandling mellom 

universitetet og praksisarenaene  
 Økt integrasjon mellom fagstudier, 

profesjonsstudier, forsking, teori og praksis 

 Prøve ut nye praksisformer 
 

2.   Samarbeid mellom fylkeskommunen/kommunen/-

den enkelte virksomhet og USN i utvikling av kriterier 
som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet» 

 Antall etablerte pilotprosjekter: USN Universitetsskole, 
USN-Universitetssykehjem, USN- 
Universitetshjemmesykepleie mv 

 Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom USN og 
yrkesfeltet i alle tre fylke skal være etablert 
(virksomheteiersiden – fakultetsledelsen, praksisfelt – 
studieprogramledelse) 

 Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot 

studentenes FoU-oppgaver og masteroppgaver 
 Antall biveiledere fra praksisfeltet/-veiledere med 

bistilling ved USN 

 

Universitetsvirksomheter 

USN skal etablere et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid med praksisvirksomheter i vår 

region. Formålet er å utvikle og styrke våre profesjonsutdanninger, øke FoUI-virksomheten innenfor 

den respektive profesjonen og profesjonsutdanningen, samt samarbeide tettere om studentenes 

praksisstudier. Ordningen skal styrke utdanningens forskningsforankring og relevans, og bidra til 

kvalitetsutvikling både for yrkesfeltet og ved USN. Videre skal ordningen bidra til et godt læringsmiljø 

der veiledning og oppfølging av studentene i praksisstudiene blir styrket. Virksomhetens samarbeid 

med USN om læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, evaluering og vurdering av skikkethet vil stå 

sentralt.   

Våren 2018 ble det utviklet forslag til beskrivelse av universitetsvirksomhet som ble sendt på høring 

både internt ved USN, til de tre fylkene og til samtlige kommuner og helseforetak i Buskerud, 

Telemark og Vestfold. Etter høringsrunden ble beskrivelsene justert, fastsatt og publisert. Innenfor 

helse og sosialfeltet er USN nå i ferd med å lage avtaler med tre helseforetak; Sykehuset i Vestfold, 

Vestre Viken HF (Drammen sykehus) og Sykehuset i Telemark i tillegg til to kommuner; Skien og 

Drammen. En tredje kommune er vi i dialog med. Innenfor lærerutdanningene er det besluttet at vi 

skal inngå avtaler med fire barnehager, fire grunnskoler og tre videregående skoler. Vi planlegger å 

inngå 15 samarbeidsavtaler/ piloter innen universitetsvirksomhet i løpet av våren 2019.  

Dette vil gi flere spennende piloter. Vi opplever stor positiv interesse og nysgjerrighet for hvilke 

muligheter som ligger i ordningen. Antall virksomheter vil kunne utvides etter som vi gjør oss 

erfaringer med pilotene. I dialogen med universitetsvirksomhetene er vi opptatt av hvordan 

ordningen skal rigges for å bli mest mulig hensiktsmessig både for virksomhetene og universitetet. 

Det vil bli fagpersoner som skal ha et særskilt ansvar for å fasilitere ordningen i samarbeid med 

ledelsen ved fakultetene og virksomhetseierne. 

Samarbeidsarenaer 

USN har en rekke samarbeidsarenaer på ulike nivå.  

Råd for samarbeid med arbeidslivet: RSA Offentlig (er sammen med RSA Privat) etablert for å utvikle 
og styrke USN som en profesjons- og arbeidslivsretta institusjon gjennom in strategisk og strukturert 
dialog med samfunnslivet. Rådet møtes to ganger i året og er et rådgivende organ for rektor. I RSA 
Offentlig sitter sentrale og ledende personer innenfor stat, fylke og kommune samt 
arbeidstakerorganisasjonene. 
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Lederforum: Fylkesmennene i Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerer jevnlig møter for dialog, 
samarbeid og informasjonsutveksling for skoleeierne i de respektive fylkene. USN ved 
dekan/visedekan samt EVU-ansvarlig innenfor lærerutdanningene deltar på disse møtene.  

Rektormøter/styrermøter: det arrangeres jevnlig møter mellom koordinatorer for studieprogram og 
rektorer og barnehagestyrere for våre praksisskoler/praksisbarnehager der informasjon og dialog om 
praksisstudiene er tema. 

Programutvalgene er rådgivende for dekan på studiekvalitetsområdet. Programutvalg gir råd i 
arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet. I programutvalget sitter 
programkoordinator, studenter, emneansvarlig fra de sentrale delene av studieprogrammet, minst 
en ekstern fra aktuell yrkessektor, studieveileder og praksiskoordinator/-rådgiver dersom det er krav 
om praksis i studieprogrammet. 
 
Biveiledere: Hospiteringsordning og kombinasjonsstillinger 

Fagpersonalet ved USN skal ha god kjennskap til yrkesfeltet, og ansatte ved våre partnerinstitusjoner 

skal ha god kjennskap til og innvirkning på universitetets utdanningsprogramslik at de er 

profesjonsrettet, praksisnære og relevante. USN har lagt til rette for hospiteringsordninger for 

fagpersonalet i profesjonsutdanningene og kombinasjonsstillinger der fagpersonalet fra helse- og 

sosialsektoren og fra barnehage, grunnskolen og videregående opplæring kan tilsettes i midlertidige 

delstillinger ved USN. 

Hospiteringsordningen skal bidra til at fagpersonalet ved USN har god kjennskap til yrkesfeltets 

ansvar- og arbeidsoppgaver, og bidra til økt legitimitet. Kontakt mellom fagpersonalet ved USN og i 

yrkesfeltet skal videreutvikles og styrkes slik at praksisstudier og undervisningen på campus i 

fellesskap bidrar til studentenes læringsutbytte. En hospiteringsperiode kan være utgangspunktet for 

et videre samarbeid om undervisning, og/eller utvikling og drift av felles FoUI-prosjekt. Universitetet 

har lagt økonomisk til rette for å nå en ambisjon om 20 universitetsansatte i hospiteringsordning 

årlig. For ansatte uten erfaring fra feltet en utdanner for, er deltakelse i hospiteringsordningen 

obligatorisk innen tre år etter tilsetting. 

Kombinasjonsstillinger åpner for at ansatte i yrkesfeltet bidra i undervisningen. Innenfor 

profesjonsutdanningene er ordningen tatt i bruk og skal bidra til at problemstillinger, utfordringer og 

arbeidsmåter fra yrkesfeltet inngår som del av undervisningen på campus eller som 

kunnskapsutviklingsprosjekter i praksis. Fagpersoner fra yrkesfeltet i kombinasjonsstillinger skal 

inngå i fagteam som samarbeider om tilrettelegging for studentenes læring og kan også bidra til 

felles forsknings- og utviklingsarbeid. Stillingene kan ha et omfang på 10-50 prosent. Innenfor den 

nye grunnskolelærerutdanningen er det over 25 lærere som innehar kombinasjonsstilling knyttet til 

en eller flere av campusene Vestfold, Notodden, Drammen og Porsgrunn. Ordningen er svært positivt 

mottatt av studenter og fagpersonale. I tillegg er det i studieåret 2018/19 til sammen minimum 10 

kombinasjonsstillinger innenfor de øvrige lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene. 

I tillegg har universitetet i perioden inngått en samarbeidsavtale for kombinasjonsstillinger «klinisk 
instruktør»: Et samarbeidsprosjekt for styrking av praksisstudiene i spesialisthelsetjenesten. 
Sykehuset i Vestfold HF og universitetet vil sammen prøve ut kombinerte stillinger i et omfang på 3 x 
50 % over en periode på 2 år. Sykehuset i Vestfold HF medfinansierer prosjektet. Prosjektet har til 
hensikt å styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp gjennom å:  

 Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og universitetslærer om 
studentaktiv forskning 

 Etablere nye former for samhandling mellom universitetet og praksisarenaene 

 Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksi 
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Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet 
 

DELMÅL 
 

VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 
3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i 

samarbeid med arbeidslivet 
 I samarbeid med arbeidslivet identifisere 

praksisnære, forskbare problemstillinger som kan 
resultere i forskningsprosjekter 

 Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til 

praksissamarbeidet for å institusjonalisere 
forskningsbasert kunnskap i praksis 
 

3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som 

læringsarena for studentene 
 Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom 

praksisfeltet og USN om identifisering av relevante 
forskningstema for studentenes bachelor- og 
masteroppgaver 

 Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av 
resultater fra disse 
 

  

Ved universitetet er det en lang rekke praksisrettede FoUI-prosjekt. Her nevnes noen: 

 Masterprogrammene Flerkulturelt og forebyggende arbeid med barn og unge og Pedagogikk 
med vekt på didaktikk og ledelse tar opp studenter med grunnutdanning fra helse- og 
sosialfag og lærerutdanningene. Underveis er forskerne og studenten i dialog med yrkesfeltet 
når de skal velge tema for masterarbeidet. Studentene er del av en forskergruppe og 
forskningsprosjekter og jobber sammen, også med yrkesfeltet, om å hente inn data, 
analysere og publisere resulterte i sine oppgaver. I løpet av arbeidet med masteroppgaven 
holdes det seminarer der yrkesfeltet (skole og sosialtjeneste i kommuner) inviteres inn til 
presentasjon og diskusjon om tema og problemstillinger som masteroppgavene tar opp og 
før de ferdigstilles. Når oppgavene er fullført blir disse distribuert til samarbeidspartnerne. 
Dette har fungert godt i flere år, og har i år blitt utvidet til å gjelde også bachelor studenter 
ved den gamle lærerutdanningen og bachelor i spesial pedagogikk. 

 

 I barnehagelærerutdanningen (BLU) resulterte utviklingsprosjektet Fornye, bevare, 

kombinere – en samordnet barnehagelærerutdanning ved USN i en ny studieplan gjeldende 

fra høsten 2018. Den nye studieplanen inkluderer strukturen Profesjon, Progresjon og Praksis 

(PPP) som har som intensjon å sikre helhet, integrasjon og sammenheng i utdanningen. PPP 

formulerer en rekke tiltak for å sikre profesjonsprogresjon både i undervisning og i praksis. 

Det er bevilget midler til følgeforskning for å belyse forholdet mellom intensjon og realiteter.  

 

 FoU-programmet «Det er lærer du skal bli…» skal fungere som driver i den  videre utviklingen 
av den femårige grunnskolelærerutdanningen ved USN og består av to separate men 
koordinerte prosjekter: Samarbeid og koherens i lærerutdanningene og Profesjonsverksted. 
Felles for prosjektene i programmet er deres didaktiske innretting,  relatert til praksis både 
hos lærerstudentene, lærerutdannere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og 
lærerutdannerne i praksisfeltet (praksislærere). Prosjektene bidrar på ulike måter til å 
utforske, beskrive, dokumentere og kritisk granske læreprosesser i profesjonell praksis. Alle 
prosjektene fokuserer på læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen, i skolen og på 
samvirket mellom disse. 
 

 Til FoU-programmet «Det er lærer du skal bli» er det også følgeforskning der de som er tilsatt 

i kombinasjonsstillingene gir USN et potensielt «utenfrablikk» som kan gi verdifulle data og 

informasjon som kan komme til nytte i det videre arbeidet med implementeringen av den 5-

årige GLU-utdanningen. I tillegg vil deltaking i prosjektet tilby en refleksiv arena der de i 

kombinasjonsstilling som gruppe kan drøfte erfaringer, rollefortolkninger og prioriteringer i 

den første fasen i arbeidet som lærer i kombinasjonsstilling. 
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 Kvalitet i praksisstudier for bachelor i barnevern, vernepleie og sykepleie. Gjennom prosjektet 

søker man å utvikle/utprøve nye former for praksis – både ved kvalitetsforbedring av rutiner 

og prosedyrer – jobbe ut læringsmål for ulike praksisperioder – sette læringsmålene inn i 

teoretiske og praktiske rammer. Utviklingsprosjektet vil gjennomføres i samarbeid med 

Kompetansebyen Grenland med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.  

 

 Øke gjennomføringsgrad i kliniske emner emner bachelor i optometri. Prosjektet består av 

flere delprosjekter: i) Samarbeid med praksisfeltet i forbindelse med ekstern praksis i 

6.semester, ii) Tilrettelegging for forberedelse og gjennomføring av praktiske eksamener, iii) 

Studentenes holdninger til klinisk ferdighetstrening og tilegnelse av klinisk forståelse. 

Overgripende for alle delene i prosjektet er studentmedvirkning. 

 

 Studenttette poster – et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sykepleie og helsefag, USN 

og Kirurgen post 1 og 2, Vestre Viken helseforetak. Hensikten med prosjektet er å bedre 

kvaliteten på veiledningen av studentene gjennom å prøve ut en godt evaluert metode for 

veiledning. 

 

 Lærerveileders pedagogiske praksis i kliniske studier i bachelorutdanningen i sykepleie: En 

nasjonal kartleggingsstudie. Gjennomføring av et nasjonalt kartleggingsprosjekt relatert til 

kliniske studier/praksisstudier bachelor i norske sykepleierutdanninger. 

Kartleggingsprosjektet vil kunne danne et utgangspunkt for eventuelle endringer målrettet 

og systematisk arbeid i den delen av det pedagogiske tilbudet i kliniske studier som er 

forankret i lærerveilederens pedagogiske praksis knyttet til kliniske studier i 

bachelorutdanningen. 

 

 Kan veiledning av kontaktsykepleiere bidra til en bedre praksis for studenten.  Hovedhensikten 

er å styrke samarbeidet mellom praksislærer og kontaktsykepleier i hjemmesykepleiepraksis 

slik at 3.års studenter får best mulig læringsutbytte i løpet av denne praksisperioden. Fra 

praksisfeltet deltar Øvre Eiker kommune. 

 

 

Utviklingsprosjektet SAMOT 
USN har i etterkant av Stortingets behandling av opptrappingsplanen mot vold og overgrep startet 
delprosjektet Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge (SAMOT). Prosjektet arbeider 
tverrfaglig og tverrprofesjonelt med temaet og foregår i nært samarbeid med Politihøgskolens 
fagmiljø i Stavern (PHS). Studentene skal få bedre innsikt i egen profesjons og hverandres 
ansvarsområder og kompetanse. Lærerstudenter, politistudenter og fremtidige helsearbeidere skal 
lære å samhandle allerede mens de er under utdanning. Det skal utvikles undervisningsopplegg og 
nettressurser til bruk i profesjonsutdanningene. Disse skal gjøres tilgjengelig som eksempelsamling 
og idebank for alle profesjonsutdanningene på grunnutdanningsnivå ved USN og PHS og skal kunne 
tas i bruk av andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt. 
 
Det er etablert en prosjektgruppe med representasjon fra de ulike studieprogrammene innenfor 

helse- og sosialfag og lærerutdanningene samt politiutdanning, og en styringsgruppe der det er 

representasjon fra Redd Barna, NKVTS, PHS, Forandringsfabrikken samt USN.  Prosjektet er en del av 

UH-sektorens oppfølging av Stortingets pålegg om samarbeid mellom studieprogram om Samvirke 
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mot vold og overgrep slik KD tok initiativ til i november 2017, der USN fikk i oppdrag å bidra til 

nasjonal koordinering. I november arrangerte USN konferansen «Ett år etter» for å følge opp 

arbeidet.  

USN fikk i slutten av desember 2018 en tilleggsbevilgning til videreføring av prosjektet. Det vil bidra 
til at prosjektet kan videreføres i 2019 og at det det legges bedre til rette for at tjenestene og skolen i 
framtiden snakker bedre sammen og i neste omgang kan gi et bedre tilbud til de som er utsatt.  
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

USN Profesjon arbeid i 2019  
USN Profesjon vil videreføre sitt utviklingsarbeid i 2019. På et overordnet nivå vil det arbeides med 

hvordan tiltakene i USN Profesjon fullt ut skal implementeres og videreutvikles ved fakultetene, også 

etter prosjektets slutt. Hvordan fakultetene aktivt kan ta i bruk, omsette og videreutvikle 

koblingsboksen i sitt utviklingsarbeid fremover, vil være hovedfokus. 

Avtaleinngåelse om samarbeid knyttet til universitetsvirksomheter vil være et prioritert 

arbeidsområdet i kommende periode. Parallelt vil det arbeides med videreutvikling og profilering av 

ordningen med universitetsvirksomhet. Særlig vil det jobbes med hvordan ordningen skal utvikle seg 

til å bli et kvalitetsstempel for aktuelle virksomheter. 

Hospiteringsordningen og kombinasjonsstillingene vil følges opp med henblikk på å nå fastsatte mål 

og ordningene skal evalueres. 

 

 

 


