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Forord 
Som sykepleier og cand.polit. i sosialantropologi har sykepleie til migrantpasienter lenge interessert 

meg. Min interesse for å finne ut hva sykepleiere lærer om «migrasjon & helse» i utdanningen, 

vokste frem etter mange års erfaring fra helsearbeid blant nyankomne innvandrere, med å motta 

sykepleierstudenter i grunn- og videreutdanningen i praksisstudier, og med å motta spørsmål fra 

sykepleiere om migrantpasienter. Styrearbeid i Faggruppe for migrasjonshelse (MIGRAHEL), som 

blant annet arbeider for å styrke undervisningen i migrasjonshelse i grunn og videreutdanningen, 

inspirerte meg til å konkretisere temaet i en prosjektbeskrivelse. 

Den foreliggende rapporten er resultatet av 10 måneders prosjektarbeid. Rapporten tar for seg 

bakgrunnen for studien, formålet med bachelorstudiet i sykepleie og høgskolenes studieprogram om 

migrasjon & helse, kartleggingens målsetning, teoretisk perspektiv, metoder, etikk og 

problemstillinger, kartleggingens funn, diskusjon av funnene og konklusjoner og anbefalinger. For å 

lette en hurtiglesing av rapporten, er oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger satt i 

tekstbokser. 

Mange skal takkes for sine bidrag til realiseringen av dette prosjektet: 

Først og fremst takk til høgskolene, ansatte og studenter, som lot meg slippe til med denne 

kartleggingen ved deres høgskole. Tålmodig svarte dere på mine spørsmål, lot meg observere 

relevant undervisning, stilte opp til intervju, svarte på spørreskjemaundersøkelsen og deltok i 

fokusgruppeintervju. 

Takk til høgskolelektor Karin Berntsen, som befant seg på Tanga International Competence Center 

(TICC), da fokusgruppeintervjuene med studenter på praksisstudier i Tanzania skulle gjennomføres. 

Hun stilte opp som moderator under intervjuene, etter min på forhånd oppsatte temaplan. Takk også 

til sykepleier og grunnlegger av TICC, Ruth Nesje, og hennes stab, for å gi meg innblikk i deres arbeid. 

Takk til Norsk Sykepleieforbund (NSF) for å ha støttet prosjektet gjennom Fagutviklingsfondet. 

Til slutt, men ikke minst, takk til Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) for at jeg 

fikk gjennomføre prosjektet. Takk til direktør Bernadette N. Kumar og til alle ansatte ved NAKMI for 

et godt, inspirerende og lærerikt miljø. Takk til Christopher Le og Maria Rubach-Skar for å ha hjulpet 

meg med datatekniske spørsmål. En spesiell takk til dr. philos. i sosialantropologi og forsker I ved 

NAKMI, Karin Harsløf Hjelde, som har vært min veileder, og på en mild og klar måte lost meg 

gjennom hele prosessen. 

Det er mitt håp at rapporten skal være et bidrag til kvalitetssikringsarbeidet av 

sykepleierutdanningen, slik at målsetningen om likeverdige helsetjenester til alle pasienter blir 

realisert. 

 

Oslo, 19.09.12 

Ragnhild Magelssen   
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1. Bakgrunn for kartleggingen 
Bakgrunnen for å kartlegge hva fremtidige sykepleiere lærer om migrasjon & helse, har vært flere: 

Føringer fra helsefaglige og politiske myndigheter, helselovgivningen med målsetningen om 

likeverdige helsetjenester, den demografiske utviklingen i Norge siden 1970-tallet, dagens 

demografiske sammensetning, påviste helseforskjeller mellom migranter og den øvrige befolkningen 

og mellom ulike migrantgrupper. Til slutt har også kartleggingsstudiene av hva fremtidige leger og 

psykologer lærer om migrasjon og helse i sine profesjonsstudier, vært blant de motiverende 

faktorene. 

1.1 Føringer fra helsefaglige og politiske myndigheter 
Helsedirektoratets rapport fra 2009 ”Migrasjon og helse» (IS-1663) (1) inngikk i direktoratets 

rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer i helsesektoren. Rapporten skisserte følgende viktige 

utfordringer og satsningsområder i årene framover: Det påviste mangfoldet migrasjonen har 

medført, behovet for kompetanseoppbygging i forhold til migrasjonshelse, og forpliktelsen til å tilby 

likeverdige helsetjenester. 

Da Kunnskapsdepartementet i 2010 presenterte arbeidet med en ny stortingsmelding om 

“Utdanning for bedre velferdstjenester”, ble også nye kompetansebehov og gode/likeverdige 

tjenester poengtert. Ministeren for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, sa: “Vi skal utvikle 

utdanninger og utfordre tankesett som har vært med oss i mange år. Det er utfordrende, men en 

jobb det er nødvendig at vi tar. Nye kompetansebehov krever nytt innhold i utdanningen. Dette 

arbeidet er et av de viktigste bidragene til å sikre gode velferdstjenester for framtida.” (2).  

Stortingsmeldingen foreligger nå: ”Utdanning for velferd. Samspill i praksis” (3). Den er av overordnet 

karakter og går ikke detaljert inn i de ulike utdanningene, men påpeker noen bekymringer. Om 

sykepleierutdanningen viser departementet bl.a. til en undersøkelse som har påvist at leger, som har 

lengre og mer teoritunge studier enn bachelor i sykepleie, er tryggere i yrkesrollen tre år etter endt 

utdanning enn det sykepleiere er (4). Kunnskapsdepartementet mer enn antyder at dette kan ha noe 

med kvaliteten av sykepleiernes praksisstudier å gjøre. Sykepleieres utrygghet i yrkesrollen gir grunn 

til å undersøke om utdannelsen ikke er i god nok takt med de kompetansebehov samfunnet krever. 

Kan en medvirkende årsak være at samfunnsendringene knyttet til økt innvandring og de 

kompetansebehov dette innebærer, ikke har vært fokusert godt nok? 

1.2 Målsetningen om likeverdige helsetjenester       
Prinsippet om likeverdige helsetjenester er nedfelt i norsk helselovgivning. For å kunne yte 

likeverdige helsetjenester, er det viktig å vite hvilke rettigheter pasienter har. Det finner vi i Pasient- 

og brukerrettighetsloven (5).  Lovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god 

kvalitet. Pasientenes rettigheter er omfattende. Mest aktuelt i denne sammenheng er kapittel 3 som 

omhandler ”Rett til medvirkning og informasjon”. Der står det bl.a.: 

 Pasienten har … rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige 

undersøkelses- og behandlingsmetoder. (§ 3-1). 

 Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 

innholdet i helsehjelpen. … mulige risikoer og bivirkninger. (§ 3-2). 

 Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, 

modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. (§ 3-5). 
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Når det gjelder migrantpasienter, som kan ha hatt helt andre livserfaringer og en annen kulturell og 

språklig bakgrunn enn det nordmenn tradisjonelt har hatt, kan det by på utfordringer i 

tilretteleggingen av sykepleien med hensyn til å sikre pasientens rettigheter. 

Helsepersonell er forpliktet til å yte likeverdige helsetjenester. For kommunehelsetjenesten er dette 

nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven hvor det står i § 1-1, punkt 4 at loven skal ”Sikre 

tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud” (6). På samme måte står det i 

Spesialisthelsetjenesteloven i § 1-1, punkt 3 at den skal ”Bidra til et likeverdig tjenestetilbud” (7). 

Likeverdige helsetjenester handler om like god kvalitet, like god tilgang og like godt resultat for den 

enkelte.  Likhetstankegangen har lenge vært en grunnleggende norsk verdi (8). At identiske tjenester 

ikke lenger er et ideal, representerer et brudd med tilvant norsk tankesett. For å endre på tilvendt 

tankesett/grunnleggende verdier, er det behov for aktiv bevisstgjøring. Prinsippet om likeverdighet 

nødvendiggjør individuell tilrettelegging der man i dag må ta hensyn til ikke bare allmenntilstand, 

alder, funksjonsevne osv., men også faktorer som livserfaringer, etnisitet, kulturell og religiøs 

tilknytning, kjønn, språk osv. Det er derfor grunn til å legge merke til at Helsedirektoratet påpeker at 

lik eller identisk behandling for alle faktisk kan føre til at noen systematisk får et dårligere tilbud og 

redusert utbytte av tjenestene (1).  

Sykepleiere skal gjennom utdannelsen lære å bli gode sykepleiere for hele befolkningen. Det 

innebærer at de trenger å internalisere et nytt tankesett som går ut på at idealet ikke er mest mulig 

identiske sykepleietjenester, men individuelt tilrettelagte, likeverdige tjenester innenfor de rammer 

som er gitt helsevesenet. 

1.3 Demografisk utvikling og sammensetning 
Den demografiske utviklingen, med økt innvandring siden begynnelsen av 1970-tallet, har ført til nye 

kompetansebehov for omsorgsarbeidere, deriblant sykepleiere. Arbeidsinnvandrere, 

familiegjenforente, asylsøkere, overføringsflyktninger, papirløse innvandrere, og ofre for 

menneskehandel er blant de som representerer en stadig voksende andel av befolkningen. 

 

Figur 1: Innvandringen til Norge 1970 – 2012. Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
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Grafen over viser den demografiske utviklingen i nevnte periode. Innvandrere i Norge består av 

personer med bakgrunn fra 219 land og selvstyrte regioner. Om lag 655.000 personer bosatt i Norge 

har enten innvandret selv (547.000) eller er født i Norge med innvandrerforeldre (108.000). Til 

sammen utgjør disse 13,1 % av befolkningen (per 01.01.12). De største innvandrergruppene er vist i 

grafen nedenfor: 

 

Figur 2: De 15 største innvandrergrupper i Norge. Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

På grunn av bosettingsmønsteret har Helse Sør-Øst ansvar for 70 % av innvandrerbefolkningen (9). 

Ser vi på årsaken til hvorfor de har migrert til Norge, gir kurvene under et bilde av det. 

 

Figur 3: Innvandringer etter innvandringsgrunn 1990-2010. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)  
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SSB opplyser at 28 % er kommet på grunn av arbeid, 23 % ble familiegjenforent med en som allerede 

var i Norge, 22 % kom på grunn av flukt, 15 % fikk opphold på grunnlag av familieetablering og 11 % 

fikk opphold for å ta utdanning (10). 

Ser vi på befolkningsframskrivinger, vil det alltid knytte seg en viss usikkerhet til slike tall. Siste 

publiserte rapport fra SSB viser imidlertid at innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn vil 

øke i årene framover. I 2027 vil et sted mellom 400.000 og 600.000 av disse ha sin bakgrunn fra 

Afrika, Asia og Latin-Amerika. Etter 2030 vil innvandrere med ikke-europeisk bakgrunn representere 

den største migrantgruppen i Norge (11). 

Denne demografiske utviklingen medfører nye kompetansebehov om sosioøkonomiske forskjeller, 

interkulturell kommunikasjon, og håndtering av språkproblemer/bruk av tolk. 

1.4 Migrantgruppers helseprofil 
Årsakene til migrasjonen, migrasjonen i seg selv, og livet som etnisk minoritet i fremmed land, dvs. 

hele migrasjonsprosessen, kan representere en helserisiko. Fattigdom, sult, feilernæring, oppvekst i 

endemiske områder for ulike infeksjonssykdommer, dårlig tilgang til helsetjenester, krig, fengsling, 

tortur, overgrep før og under flukt, tap av sosialt nettverk, tap av status, ”ugyldiggjøring” av egen 

språklig kompetanse, og livet som etnisk minoritet i fremmed land, er blant risikofaktorene. I tillegg 

kan det forekomme ulike genetiske disposisjoner. Alt dette kan bidra til å kaste lys over forskjeller 

man har påvist mellom migrantgruppers og den øvrige befolkningens helseprofil. 

Forskning viser at innvandrere rapporterer dårligere helse enn befolkningen sett under ett. Mens 66 

% av innvandrerne svarer at helsen er god eller meget god, er andelen 87 % i hele befolkningen. En 

større andel i innvandrerbefolkningen vurderer sine helseproblemer som alvorlige, og de rapporterer 

om mer psykiske problemer enn befolkningen som helhet. Kvinner rammes hardere enn menn, og 

helsen svekkes relativt mer med alderen blant innvandrere. Innvandrere med gode sosiale og 

materielle ressurser er imidlertid mindre utsatt for helseproblemer(12). At gode sosioøkonomiske 

forhold er gunstig for helsen, er et kjent fenomen også i den øvrige befolkningen. Et viktig politisk 

helsefremmende tiltak er derfor gode sosioøkonomiske forhold for hele befolkningen. 

Helseprofilen mellom innvandrere og den øvrige befolkningen er altså forskjellig. Forskning viser i 

tillegg at det er forskjeller i helseprofilen mellom ulike innvandrergrupper. (1, 13). Spindelvevfiguren 

og tabellen nedenfor illustrerer det. 

Spindelvevfiguren (figur 4) viser blant annet at hos pakistanske kvinner forekommer diabetes 14 

ganger hyppigere enn hos norske kvinner. Pakistanske menn har 9,10 ganger sjeldnere et moderat til 

høyt alkoholforbruk enn norske menn. Høyt blodtrykk forekommer derimot tilnærmet like hyppig 

både i den pakistanske og norske befolkningen uavhengig av kjønn, dvs. hos pakistanske kvinner 1,2 

ganger hyppigere enn hos norske kvinner, og hos pakistanske menn 0,9 ganger sjeldnere enn hos 

norske menn. 

Spindelvevfiguren er kopiert fra Helsedirektoratets rapport ”Migrasjon og helse” (1). Opprinnelig ble 

den publisert i Folkehelseinstituttets rapport 2008:7 (13). Der finnes også tilsvarende figurer for 

migrantbefolkningen med opprinnelse fra Tyrkia, Iran, Sri Lanka og Vietnam. 
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Figur 4 Helseforskjeller mellom norske og pakistanske kvinner og menn. Kilde: Helsedirektoratet 

Figuren under, som viser forekomst av somatisk sykdom og psykiske problemer etter landbakgrunn 

og kjønn, er også kopiert fra Helsedirektoratets rapport (1). Den ble opprinnelig publisert av Blom, 

SSB i 2008 (12). Den viser at forskjellene mellom migrant- og den øvrige befolkningen er størst når 

det kommer til psykisk helse, og at kvinner som regel rammes hardere enn menn, uansett om 

problemene er av somatisk eller psykisk karakter. Unntaket er migrantbefolkningen fra Sri Lanka. 

 
Figur 5 Helseforskjeller mellom ulike migrantgrupper. Kilde: Helsedirektoratet 
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Begge figurene antyder hva som bør være satsningsområdene innen utdanning. Enten man skal 

arbeide innenfor det helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende eller lindrende 

behandlingstilbudet, er medisinskfaglig kunnskap om forskjeller og likheter mellom migranter og den 

øvrige befolkningen, og mellom ulike migrantgrupper, nyttig kunnskap. Spesielt sett i lys av 

”Samhandlingsreformen” er dette viktig. Målsetningen med denne reformen er å forebygge mer, 

behandle tidligere og samarbeide bedre (14). Skal det kunne forebygges mer osv., er kunnskapen om 

ulike befolkningsgruppers helseprofil av stor betydning.  

1.5 Andre kartlegginger 
Helsedirektoratet bestilte en kartlegging av ”Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse” (15) 

etter at deres egen rapport ”Migrasjon og helse” (1) var lagt fram. Tre medisinstudenter fikk 

oppdraget og kartla medisinstudiet i Oslo. De fant at studentene får noe undervisning om migrasjon 

og helse, men at viktige deler av denne undervisningen ikke er obligatorisk. En betydelig andel av 

avgangsstudentene mente de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om flere viktige tema innen dette 

feltet. – Da rapporten ble lagt fram, ga Helsedirektoratet uttrykk for at slike kartlegginger ville være 

nyttig på andre helsefagstudier også. 

Fra Foreningen for Interkulturell Psykologi (FIP) foreligger det en kartlegging av hva fremtidige 

psykologer og blivende psykologspesialister lærer om kultur- og migrasjonspsykologi ved 

universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo (16). FIP konkluderte med at blivende psykologer forberedes 

for dårlig til å arbeide med et stort etnisk og kulturelt mangfold i dagens samfunn. 

Disse to kartleggingene danner også noe av bakgrunnen for å kartlegge hva fremtidige sykepleiere 

lærer om migrasjon og helse på bachelorstudiet i Helse Sør-Øst.  

1.6 Oppsummering 

 

  

Bakgrunnen for denne kartleggingen er det faktum at både faglige og politiske myndigheter 

synes å være enige om behovet for å styrke helsepersonells kompetanse vedrørende migrasjon & 

helse og likeverdige helsetjenester. Myndighetene har gitt uttrykk for dette gjennom rapporter, 

stortingsmeldinger og helselovgivningen. Den demografiske utviklingen, mangfoldet av 

helseprofiler mellom ulike befolkningsgrupper, og kommunikasjonsutfordringene knyttet til 

sosioøkonomiske, kulturelle og språklige forskjeller er viktige årsaker. Studier har vist at 

studentene på medisin og psykologistudiet mener de lærer for lite om slike problemstillinger. 

Denne rapporten vil forsøke å gi svar på hvordan situasjonen er når det gjelder 

sykepleierutdanningen. 
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2 Bachelorgraden i sykepleie 
Bachelor i sykepleie er et studium som tilbys på høgskoler over hele landet. Høsten 2011 var det 

opptak av nye sykepleiestudenter ved 36 forskjellige studiesteder tilknyttet 24 høgskoler og 4 

universiteter. Til sammen startet 4466 studenter på første studieår i august 2011 (17).  

Det foreligger mange definisjoner av hva sykepleie er. I norsk sammenheng blir det ofte referert til en 

av to nordamerikanske sykepleiere når man skal forklare begrepet. Disse ble det også referert til da 

datainnsamlingen for denne kartleggingen ble foretatt. 

Noen av høgskolene, som er med i denne kartleggingen, refererte til Virginia Henderson (1897-1996) 

når de, i sine fagplaner skulle forklare hva de utdanner studentene til. Henderson sa: 

”Sykepleierens særegne funksjon er å hjelpe individet, sykt eller friskt, i utførelsen av de 

gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse (eller en fredfull død), noe han/hun ville ha 

gjort uten hjelp dersom han/hun hadde hatt tilstrekkelige krefter, vilje og kunnskap, og å 

gjøre det på en slik måte at individet gjenvinner uavhengighet så fort som mulig” (18).  

 

Noen av lærerne og flere av studentene refererte også til Joyce Travelbee (1926-73) når de skulle si 

noe om hvordan de ønsket at yrkesrollen skulle utøves. Travelbee sa: 

  

”Sykepleie er en mellommenneskelig prosess hvor den profesjonelle sykepleiepraktiker hjelper 

et annet individ, en familie eller et samfunn i å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom 

og lidelse, og hvis nødvendig, å finne mening i disse erfaringene” (19). 

 

I norsk sammenheng er det likevel Kunnskapsdepartementet som legger de forpliktende rammene 

for hva som skal være høgskolenes program i sykepleierutdanningen.  

2.1 Kunnskapsdepartementets Rammeplan for sykepleierutdanning 
For å sikre et nasjonalt likeverdig nivå, har Kunnskapsdepartementet fastsatt en rammeplan (20). Alle 

utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelor i sykepleie, er forpliktet til å følge Rammeplanen. Den 

angir formål og mål, omfang og innhold for utdanningen. Den gir også retningslinjer for organisering, 

arbeidsmåter og vurderingsordninger. 

2.1.1 Formål 

Formålet med bachelorgraden er å utdanne sykepleiere som er kvalifisert til arbeid i alle ledd av 

helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. De sentrale funksjonene i sykepleie er: 

”Pleie, omsorg og behandling…(som skal gis)… ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra 

kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose” (20, s. 4). 

Sykepleiere skal ha kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og 

veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse, helsepolitiske 

prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdannelsen skal fremme en yrkesetisk 

holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom (20, s. 4-5). 
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2.1.2 Mål 

Hva gjelder sykepleiers kompetanse med spesiell relevans for migranter, slår Rammeplanen fast, i 

felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanningene, at målet er at studentene skal 

«Kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn» (20, s. 

4) 

I delen som er spesifikk for sykepleierstudentene sier Rammeplanen at målet er at  

”Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og 

sykdom” (20, s. 5). 

2.1.3 Omfang og innhold 

Hva gjelder omfang og innhold gir tabellen under oversikt over hva Rammeplanen krever: 

1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 

 Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 

 Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i 
sykepleie 

 Vitenskapsteori og forskningsmetode 

 Etikk 

33 studiepoeng 
 9 studiepoeng 
 
 9 studiepoeng 
 6 studiepoeng 
 9 studiepoeng 

2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 

 Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten 

 Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten 

72 studiepoeng 
36 studiepoeng 
36 studiepoeng 

3. Medisinske og naturvitenskapelige emner 

 Anatomi, fysiologi og biokjemi 

 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 

 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 

45 studiepoeng 
12 studiepoeng 
24 studiepoeng 
 9 studiepoeng 

4. Samfunnsvitenskapelige emner 

 Psykologi og pedagogikk 

 Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 

 Sosiologi og sosialantropologi 

 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 

30 studiepoeng 
 9 studiepoeng 
 6 studiepoeng 
 6 studiepoeng 
 9 studiepoeng 

Tabell 1: Oversikt over hoved- og delemner i bachelorgraden i sykepleie. Kilde: Rammeplan for sykepleierutdanning 

Det er kun under hovedemne 4 at Rammeplanen nevner noe med eksplisitt relevans for denne 

kartleggingens fokus. En av hensiktene med hovedemne 4 er at studentene skal forstå: 

”Menneskets utvikling, læring og hvordan menneskene forholder seg til hverandre i ulike 

samfunn og kulturer” (20, s. 9). 

 Under punktet «kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning» er en av fire nevnte hensikter at 

studentene skal lære om 

 «Tverrkulturell kommunikasjon» (20, s. 9). 

2.1.4 Organisering 

Rammeplanen sier at studiet skal organiseres slik at 90 studiepoeng blir dekket i teoridelen, og 90 

studiepoeng av praksisdelen. 15 studiepoeng av praksisdelen skal være ferdighetstrening, 

forberedelser og refleksjon over praksis. 75 studiepoeng skal være i samarbeid med pasienter og 

pårørende. Rammeplanen sier også at praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk (20, s. 10). 

Teoridelen blir ikke nevnt i denne sammenheng. 
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2.1.5 Arbeidsmåter  

Om arbeidsmåter sier Rammeplanen at  

”Læringsprosessen forutsetter en veksling og integrering mellom teoretisk og praktisk 

kunnskapsbearbeidelse. Studiet må organiseres med varierte pedagogiske virkemidler som 

stimulerer studentenes egenaktivitet og samhandling, og slik at studentene tilegner seg 

teoretiske kunnskaper og yrkesspesifikke ferdigheter og utvikler god personlig kompetanse” 

(20, s. 10). 

2.1.6 Vurderingsordninger 

Vedrørende vurderingsordninger sier Rammeplanen at høgskolene skal sikre at studentene tilegner 

seg de kunnskaper og kvalifikasjoner som Kunnskapsdepartementet har skissert i Rammeplanen. For 

praksisperiodene skal høgskolene utarbeide operasjonaliserte mål, og vurderingen skal skje 

fortløpende ut fra disse. I tillegg skal det skje en fortløpende sikkerhetsvurdering av studentene. 

2.1.7 Tanker om Kunnskapsdepartementets temavalg 

I Rammeplanen ser vi at kulturaspektet nærmest er det eneste Kunnskapsdepartementet nevner 

eksplisitt om hva fremtidige sykepleiere bør lære om migrasjon & helse: 

 «kunne kommunisere med mennesker med ulik … kulturell bakgrunn» (20, s. 4) 

 «… fremme … en flerkulturell forståelse av helse og sykdom» (20, s. 5) 

 «hvordan menneskene forholder seg til hverandre i … ulike kulturer» (20, s. 9) 

 «tverrkulturell kommunikasjon» (20, s. 9) 

Spørsmålet er om den dominerende plass Kunnskapsdepartementet gir kulturaspektet går på 

bekostning av andre viktige aspekter ved forholdet mellom migrasjon & helse? (Se kapittel 1). Når 

funnene skal diskuteres senere i denne rapporten, blir det nødvendig å se nærmere på dette. 

2.1.8 Oppsummering 

 

2.2 Høgskolenes fagplaner 
Innenfor rammene beskrevet over, ber Kunnskapsdepartementet høgskolene utarbeide sine egne 

fagplaner som viser hvordan de organiserer og tilrettelegger studieprogrammet. 

2.2.1 Sykepleiekompetanse 

I sine fagplaner supplerer høgskolene Rammeplanens beskrivelse av formålet med bachelorgraden. I 

en fagplan står det: 

Rammeplanen beskriver sykepleierutdanningen på overordnet nivå, uten å gå inn i detaljer om 

opplæring i forhold til ulike pasientgrupper. 

Sykepleie skal gis ut fra: 

 Hvordan det erfares å være syk 

 Kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose 

Med tanke på migrasjon & helse, er det kun kulturaspektet ved sykepleie til migrantpasienter 

som Rammeplanen fokuserer på. 
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«I bachelorutdanningen i sykepleie vektlegges dannelse mot sykepleieyrket i like stor grad 

som utdannelse til yrket. (Min utheving). 

I en annen fagplan står det at sykepleiekompetanse innebærer opparbeidet vurderingsevne for å 

kunne håndtere enkeltsituasjoner med pasient og pårørende, og at grunnlaget for denne 

kompetansen består av tre faktorer: kunnskaper, holdninger og ferdigheter. 

  

Figur 6 Faktorene i sykepleiekompetansen 

At holdninger er like viktige faktorer som kunnskaper og ferdigheter, ligger nok til grunn for at man 

snakker om en «dannelse mot yrket», ikke bare en «utdannelse til yrket». Hvilke tema man skal ha 

kunnskaper om og ferdigheter i, fremgår av tabell 1. Hva angår holdninger, er NSFs Yrkesetiske 

retningslinjer for sykepleiere (21) et viktig dokument. Der beskrives sykepleiens grunnlag og 

sykepleiernes profesjonsetikk og de forpliktelser som tilligger god sykepleiepraksis. 

Sykepleiens grunnlag er respekt for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie 

bygger videre på barmhjertighet, omsorg, respekt for menneskerettighetene og kunnskap. 

Sykepleiens profesjonsetikk og forpliktelser går på følgende områder: 

 Sykepleieren og profesjonen 

Her går det på at sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og 

juridisk forsvarlig. Det går også på at ledere av sykepleietjenesten har et særskilt ansvar for å 

skape rom for fagutvikling og etisk refleksjon. 

 Sykepleieren og pasienten 

Her går det på at sykepleieren skal ivareta pasientens verdighet og integritet, herunder 

retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli 

krenket. Et eget punkt under dette avsnittet poengterer at sykepleieren skal fremme 

pasientens mulighet til å ta selvstendige avgjørelser ved å gi tilstrekkelig, tilpasset 

informasjon og ved å forsikre seg om at informasjonen er forstått. 

 Sykepleieren og pårørende 

Her går det på at sykepleieren skal vise respekt og omtanke for pårørende i forhold til deres 

rett til informasjon, ivaretakelsen av barns særskilte behov som pårørende, og at 

opplysninger blir behandlet fortrolig. Der det oppstår interessekonflikt, er det hensynet til 

pasienten som prioriteres. 

 Sykepleieren og medarbeidere 

Her går det på at sykepleieren skal vise respekt for kollegers og andres arbeid, og skal være 

til støtte i vanskelige situasjoner, men at dette ikke er til hinder for å ta opp brudd på faglige, 

etiske eller kollegiale normer. 

 

FerdigheterHoldningerKunnskaper
Sykepleie- 

kompetanse 
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 Sykepleieren og arbeidsstedet 

Her går det på at sykepleieren skal sette seg inn i arbeidsstedets visjon, verdier, mål og 

gjeldende retningslinjer, og skal være lojal mot disse så langt de er i samsvar med sykepleiens 

grunnlag. Det innebærer blant annet at dersom pasienter utsettes for kritikkverdige eller 

uforsvarlige forhold, skal ikke lojaliteten til arbeidsstedet være til hinder for å melde ifra. 

 Sykepleieren og samfunnet 

Her går det på at sykepleieren skal delta aktivt i den offentlige debatt, og bidra til at faglige 

og etiske normer legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger. Det innebærer 

blant annet at sykepleieren skal arbeide for et ressursmessig grunnlag som muliggjør god 

praksis (21). 

 

Når funnene av hva fremtidige sykepleiere lærer om migrasjon & helse skal diskuteres senere i denne 

rapporten, vil jeg ta utgangspunkt i studentenes kunnskaper, holdninger og ferdigheter i forhold til 

sykepleie til migrantpasienter. 

2.2.2 Pedagogisk tilnærming 

Generelt kan det sies at skolene organiserer og tilrettelegger studieprogrammet i en vekselvirkning 

mellom ulike pedagogiske tilnærminger. Blant de pedagogiske tilnærmingene som blir benyttet, er: 

 Forelesninger 

 Veiledning (av lærer, praksisfeltet, og medstudenter) 

 Selvstudier 

 Skriftlige arbeidskrav/studiespørsmål individuelt eller i gruppe 

 Ferdighetstrening 

 Praksisstudier 

 Internasjonal utveksling m.m. 

 

Pedagogiske tilnærminger og metoder velges med tanke på å fremme studentene som subjekter i 

læringsprosessen. Om læring og om studentenes og høgskolens rolle, sies det i en fagplan: 

”… læring skjer individuelt, kulturelt og sosialt i samhandling med andre i et lærings- og 

praksisfellesskap. Det forventes at studentene aktivt bruker det sosiale miljøet i egen 

læringsprosess, og at de er medansvarlige for å bidra til andre studenters læring. Samtidig 

vektlegges det at høgskolen har et samfunnsansvar for å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere i 

henhold til aktuelt lovverk.”  

En annen høgskole sier i sin fagplan at de ulike studieformene og læringsaktivitetene skal bidra til at 

studentene: 

 ”Arbeider systematisk og selvstendig med lærestoffet 

 Utvikler en analytisk, kritisk og reflekterende arbeidsform 

 Lærer seg å ta ansvar for egen fagutvikling og for studiemiljøet 

 Bidrar til fagutvikling i sykepleie 

 Erverver seg nødvendig og oppdatert kunnskaper, holdninger og ferdigheter i tråd 

med Rammeplanens krav 

 Erkjenner yrkeskompetanse som en livslang og refleksiv læringsprosess.” 
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En tredje høgskole sier i sin fagplan: 

”Et gjennomgående prinsipp er at studentene alltid skal ha arbeidet med fagstoffet før og 

etter de møter forelesere, praksisveiledere, studiegruppen eller veilederen.” 

Om forelesninger som pedagogisk tilnærming i en læringsprosess sier en fjerde høgskole: 

”Hensikten med forelesninger er å introdusere et tema for videre arbeid, vekke interesse, 

sammenfatte et tema, lette studiearbeidet innenfor spesielt vanskelige områder av et tema 

og presentere aktuell forskning innenfor et tema.” 

2.2.3 Oppsummering 

 

2.3 Høgskolenes studieprogram med eksplisitt relevans for ”migrasjon & 

helse” 
Høgskolene som deltok i kartleggingen, organiserer studieprogrammet i et ulikt antall 

kurs/moduler/emner som har noe innhold eksplisitt relevant for denne kartleggingen: 

Høgskole Kursnummer og tittel Studieår 
1 1. Sykepleiefagets fundament Første 

2. Folkehelse – helsefremmende og forebyggende arbeid Andre 
2 1. Sykepleie 2 Første 

2. Samfunnsfag 2 Tredje 
3 1. Diakoni Første 

2. Sosialantropologi/sosiologi/medisinsk sosiologi Første 
3. Sykepleie og yrkesgrunnlaget: Sykepleie til pasienter innlagt i 

spesialisthelsetjenestens institusjoner 
Andre 

4. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Andre 
5. Sykepleie og yrkesgrunnlaget: Sykepleie til pasienter i eget hjem, innenfor psykisk 

helsearbeid og i langtids-/rehabiliteringsavdeling 
Tredje 

6. Helsefremming og forebygging Tredje 
7. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Tredje 
8. Internasjonalt helsearbeid/sykepleie (valgfritt fordypningskurs) Første, andre 

el. Tredje 
4 1. Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Første 

2. Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Andre 
3. Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Tredje 

5 1. Folkehelse, psykologi og sosiologi Andre 
2. Folkehelsearbeid Tredje 

6 1. Flerkulturell forståelse I Første 

Den kompetanse bachelorgraden i sykepleie består i, er sammensatt av tre faktorer: kunnskaper, 

holdninger og ferdigheter. 

Fagplanene reflekterer at høgskolene følger Rammeplanens oppfordring til studentaktive 

pedagogiske tilnærminger. De legger et stort ansvar på studentene for deres egen og 

medstudentenes læring.  Høgskolene legger opp til at bachelorstudiet i sykepleie skal bli en 

interaksjonsprosess der studentene, lærere, ansatte på praksisstedene og pasientene er 

ressurspersoner på sitt felt, og bidrar til studentenes læring. 
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 2. Flerkulturell forståelse II Andre 
3. Flerkulturell forståelse III Tredje 

7 1. Samfunnsvitenskapelige perspektiver på grunnleggende sykepleie Første 
2. Samfunnsvitenskapelige perspektiver på sykepleie i spesialisthelsetjenesten Andre 
3. Samfunnsvitenskapelige perspektiver relatert til kommunehelsetjenesten, psykisk 

helsearbeid og internasjonalt helsearbeid 
Tredje 

Tabell 2: Høgskole 1 – 7, eksplisitt relevante kurs, studieår (Kilde: høgskolenes fagplaner og undervisningsplaner) 

Ut fra titlene alene på kursene, er det ikke mulig å se hvilken relevans de har. Ved å se på hva 

høgskolene sier om kursenes emner, hensikt, mål/læringsutbytte, gir dette et innblikk i hva 

studentene får en innføring i når det gjelder ”migrasjon & helse” på kursene i tabell 2: 

Høg- 
Skole 

Kurs- 
nr. 

Emner, hensikt, mål/læringsutbytte 

1 1  Menneskers samspill i samfunn og ulike kulturer 

 Kultursensitivitet 

2  Kjenner til utfordringer ved helsefremmende arbeid til familier med etnisk minoritetsbakgrunn 

 Kulturforskjeller og helse 

 Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn 

2 1  Hvordan sykdom innvirker på pasient og pårørende med en annen kulturell bakgrunn 

2  Studenten er bevisst på hvordan mennesker forholder seg til hverandre i ulike grupper, samfunn og 
kulturer 

 Roller og kulturer i helsetjenesten 

 Globaliseringens konsekvenser for helsetjenesten 

 Helse og sykdom i et nasjonalt og globalt perspektiv 

 Medisinsk antropologi, migrasjonshelse, helse og sykdom i et kjønns- og kulturelt perspektiv 

3  1  Menneskesyn, religion/livssyn og verdier i et flerkulturelt Norge 

2  Sentrale sosialantropologiske begreper og fortolkningsperspektiver 

 Sosiale temaer fra sykepleierens kliniske virksomhet belyst ut fra sosialantropologi 

3  Interkulturell sykepleie 

 Ulike perspektiver på smerte (kulturelt, alder, akutt, kronisk smertevurdering og lindring) 

 Ulike perspektiver på døden (kultur, ritualer, alder, terminal pleie og omsorg, stell av døde) 

4  Interkulturell kommunikasjon 

5  Å eldes i en fremmed kultur 

 Traumatiserte pasienter (kan gjelde både migranter og øvrig befolkning) 

6  Folkehelsearbeid og forebygging, utfordringer på samfunnsnivå, nasjonalt og internasjonalt 

7  Interkulturell kommunikasjon 

8  Sykepleie i et internasjonalt perspektiv 

 Sykepleie, kultur og samfunn 

 Aktuelle helseutfordringer i noen av høgskolens utvalgte samarbeidsland 

 Kultursensitiv kommunikasjon 

 Etiske utfordringer 

 Utfordringer knyttet til å arbeide som fagperson i en fremmed kultur: ekspert versus gjest. Egen helse, 
stress, mestring 

4 1  Tverrkulturell kommunikasjon med fokus på arbeidsmiljø 

2  Studenten anvender ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i møte med kollegaer, andre 
faggrupper og tolk 

 Studenten har kunnskap om kommunikasjon med mennesker fra andre kulturer/språkvansker 

3  Sosialantropologi og sykepleie i tverrkulturelt perspektiv 

 Studenten har kunnskap om hvordan menneskene forholder seg til hverandre i ulike samfunn og 
kulturer 

 Studentene har kunnskap om hvordan helse og sykdom oppleves av individet i ulike kulturer og 
subkulturer 

 Studenten er seg bevisst sykepleiers yrkesetiske ansvar i møte med ulike kulturer 

5 1  Beskrive ulike kulturers syn på helse og sykdom 

 Folkehelse i et lokalt, europeisk og globalt perspektiv 

2  Helseutfordringer blant minoriteter 

 Tverrkulturell kommunikasjon 
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6 1  Kunnskaper og bevissthet om ulike begreper knyttet til mangfold, kultur og ulike syn på menneske, 
helse og livskvalitet 

 Kulturelle forskjeller og likheter mellom mennesker 

 Kulturperspektiver på sykdom 

 Noen sentrale sosialantropologiske begreper 

2  Innsikt i hvilken betydning sykepleierens flerkulturelle kompetanse har for pasientomsorgen 

 Sykepleierens funksjon og ansvar i møte med flerkulturelle problemstillinger i målgruppene barn, 
unge, eldre, langtidssyke og pasienter med psykiske lidelser 

3  Anvender relevante kunnskaper, har ferdigheter og utviser holdninger i møte med mennesker med en 
annen kulturbakgrunn 

 Anvender kunnskap om tverrkulturell kommunikasjon 

7 1  Antropologiske begreper og teorier 

 Det flerkulturelle samfunn, norsk integreringspolitikk 

2  Kulturelle fortolkningsrammer i forhold til helse, kropp og sykdom 

 Det flerspråklige samfunn og betydningen av tolketjeneste i helsetjenesten 

3  Hvilke konsekvenser globalisering, markedsliberalisme og norsk utviklingspolitikk kan få både for 
enkeltmennesket og ulike helseinstitusjoner 

 Minoriteters posisjon i samfunnet 

 Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn 

 Psykososialt arbeid med flyktninger 

 Menneskerettigheter og kulturimperialisme 

Tabell 3: Høgskole 1 – 7, kursnummer relevante kurs, emner, hensikt, mål/læringsutbytte (Kilde: høgskolenes fagplaner og 
undervisningsplaner)  

2.3.1 Oppsummering 

 

 

 

  

Til tross for at Rammeplanen kun legger undervisning med spesiell relevans for migrantpasienter til 

hovedemne 4 (se tabell 1), tyder tabell 2 på at både høgskole 1, 2 og 3 legger noe av denne 

undervisningen også til hovedemnene som omhandler sykepleie (hovedemne 1 og 2). 

Tabell 2 viser at de fleste høgskolene har valgt å konsentrere undervisningen med eksplisitt relevans til 

migrantpasienter til et lite antall kurs. Høgskole 3 har valgt en litt annen strategi. De har fordelt denne 

undervisningen i små drypp på langt flere kurs. Høgskolene 3, 4, 6 og 7 har noe relevant undervisning 

om migrasjon og helse hvert av de tre studieårene. De andre har kun slik undervisning på to av de tre 

studieårene. 

Tabell 3 viser at i tråd med Rammeplanen fokuserer høgskolene sterkt på kultur. Under emner, hensikt, 

mål/læringsutbytte går ulike versjoner av kulturbegrepet igjen 38 ganger. Helse/sykdom går igjen 20 

ganger, språkvansker/tolk og tolkebruk nevnes kun 3 ganger. Ordet etikk nevnes to ganger. Likeverdige 

helsetjenester nevnes ikke.  

Det kan med andre ord se ut til at også høgskolenes fokus på kultur går på bekostning av andre viktige 

dimensjoner med hensyn til kunnskaper, holdninger og ferdigheter i forhold til sykepleie til 

migrantpasienter. 
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3 Kartleggingsundersøkelsen 

3.1 Målsetning for kartleggingen 
Hovedmålsetning i dette prosjektet er følgende: 

Kartlegge hva studentene på bachelorgraden i sykepleie i Helse Sør-Øst lærer om migrasjon & 

helse. 

Delmålene følger av hovedmålsettingen: 

 Dokumentere om de kunnskaper, holdninger og ferdigheter studentene tilegner seg på 

bachelorgraden gjør dem rustet til å yte likeverdige sykepleietjenester til migrantpasienter. 

 Presentere forslag til tiltak dersom det foreligger behov for endringer i studiet. 

3.2 Teoretisk perspektiv 
Til grunn for denne kartleggingen ligger et interaksjonsperspektiv. Ved valg av et slikt perspektiv 

ligger det implisitt en oppfatning av at ikke bare sykepleie i seg selv er en interaksjonsprosess mellom 

sykepleier og pasient/pårørende, men at også det ”å lære sykepleie” skjer gjennom samhandling, 

vekselvirkning og gjensidig påvirkning mellom studenter, lærere, kontaktsykepleiere i 

praksisstudiene, pasienter og pårørende. Alle parter som deltar i denne prosessen, er subjekter i 

prosessen. Ut fra dette perspektivet er ingen bare objekter. I tillegg skjer det ”å lære sykepleie” i en 

interaksjon mellom ulike pedagogiske tilnærminger til problemstillingene, både i den teoretiske 

delen av studiet, og i den kontinuerlige vekslingen mellom teoretiske og praktiske studier. 

Et slikt perspektiv har dype røtter i sykepleien. Florence Nightingale (1820 – 1910) så på sykdom først 

og fremst som en erfaring i livet og som en tilstand den syke og menneskene omkring den syke 

opplevde. Hun oppfordret derfor sykepleiere til å innrette pleien etter den sykes egne erfaringer og 

opplevelse. Vi får nærmest inntrykk av at god sykepleie ikke kan skje før sykepleieren har lagt hodet 

på pasientens pute, og bokstavelig talt sett sykeværelse og verden fra pasientens perspektiv. 

Samtidig insisterte hun på at sykepleieren kontinuerlig skal observere pasientens allmenntilstand og 

symptomer og tolke disse ut fra sine medisinskfaglige kunnskaper (22, 23). 

At sykepleie er en interaksjonsprosess, reflekteres i Hendersons definisjon av sykepleiens særegne 

funksjon (se kapittel 2). Ut fra denne definisjonen skal sykepleieren veilede og undervise 

pasienten/de pårørende, og/eller utføre de gjøremål som er nødvendig for helse, helbred, (eller en 

fredfull død) i den perioden pasienten selv ikke kan utføre det på grunn av utilstrekkelige krefter, 

kunnskap og vilje, men på en slik måte at pasienten selv gjenvinner god helse eller helbredelse så fort 

som mulig. Dette muliggjøres ved en kontinuerlig interaksjonsprosess hvor sykepleier og pasient 

utveksler informasjon. 

Enda tydeligere kommer interaksjonsperspektivet fram i Travelbees definisjon (se kapittel 2).  Hun 

fokuserer eksplisitt på sykepleiens mellommenneskelige dimensjon. For å forstå hva sykepleie er og 

bør være, må man ha en forståelse av hva som foregår mellom pasient og sykepleier, hvordan denne 

interaksjonen kan oppleves, og hvilke konsekvenser dette kan ha for pasienten og hans tilstand (24, 

s. 113). 

At sykepleie er en interaksjonsprosess reflekteres også i Rammeplanens (20) definering av 

sykepleiens sentrale funksjoner som pleie, omsorg og behandling, ut fra hvordan det erfares å være 
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syk, og ikke bare ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsaker, diagnostikk og prognose (se 

kapittel 1).  Interaksjonen foregår altså både på det mellommenneskelige plan og mellom ulike 

kunnskapstradisjoner innen humaniora og naturvitenskapen. 

Når det gjelder sykepleie til migrantpasienter reflekteres og utvides både Nightingales og 

Rammeplanens forståelse av sykepleie i de råd professor i medisinsk antropologi Benedicte Ingstad 

har gitt helsepersonell, og som her er noe fritt gjengitt: 

 Lytt til det som pasienten har å si, ikke bare om den aktuelle sykdomsopplevelsen, men også 

om den større sosiale konteksten sykdommen utspiller seg i. 

 Spør slik at pasientens egne forklaringsmodeller og det meningsinnhold han eller hun legger 

i sine lidelser, kommer fram. 

 Ta den informasjon pasienten gir deg, på alvor i pleien og behandlingssituasjonen (25). 

 

Utvidelsen ligger i at Ingstad ikke bare ber oss trekke inn pasientens/de pårørendes erfaringer, men 

at også den sosiale konteksten trekkes inn i interaksjonsperspektivet og minner oss på sykepleiens 

samfunnsrolle og ansvar (21). 

I studieprogrammet bachelor i sykepleie kommer også interaksjonsperspektivet til uttrykk ved at 

læringsprosessen foregår i en kontinuerlig vekselvirkning mellom tilegnelse av teori, ved hjelp av 

ulike pedagogiske tilnærminger, ferdighetstrening og praksisstudier. I tabell nr. 1 der hoved- og 

delemnene i bachelorgraden presenteres, ser vi at både naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelige 

og humanistisk fag inngår. Det kan forstås som et uttrykk for at sykepleie ikke bare dreier seg om 

medisin og en gjensidig påvirkning mellom individ-, gruppe- og samfunnsnivå, men også som en 

interaksjon basert på ulike vitenskapstradisjoner, kvantitative og kvalitative data. 

3.3 Metode 
Datainnsamlingen startet 29.08.11 og ble avsluttet 12.03.12. Da datainnsamlingen startet hadde fire 

høgskoler sagt seg villige til å være med på kartleggingen. De tre andre kom til i løpet av høsten. Fra 

01.11.11 var sju høgskoler med. 

Datainnsamlingen har skjedd via fem ulike metoder. Dette ble valgt for å få flere innfallsvinkler til 

problemstillingene som tas opp i denne studien, og også for å få problemstillingene belyst fra ulike 

deltageres perspektiv. Det var ikke mulig å innhente data fra alle deltagere i sykepleierutdanningen, 

bl.a. på grunn av manglende nødvendige tillatelser fra institusjoner, tid og ressurser. Det er ikke 

innhentet data fra praksisstedene, kontaktsykepleiere og pasienter/pårørende, kun fra lærere og 

studenter ved de sju høgskolene som deltok i kartleggingen. 

Følgende fem måter å samle data på ble anvendt: 

3.3.1 Litteraturstudier 

Studien bygger på dokumenter og litteratur fra en rekke kilder. Fra nasjonale politiske myndigheter 

bygger den først og fremst på stortingsmeldinger fra Kunnskapsdepartementet og fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. I tillegg bygger den på norsk helselovgivning. Ulike rapporter og 

publikasjoner fra medisinskfaglige nasjonale institusjoner som Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet, er også trukket inn. Data for å belyse de demografiske spørsmålene er hentet 

fra Statistisk Sentralbyrå. Det som går på humaniora, for eksempel etikk er hentet fra Norsk 
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Sykepleierforbund (NSF), sykepleiefaglig og antropologisk litteratur. Høgskolenes fagplaner, 

studiehefter, undervisningsplaner osv. er gjennomgått.  Referanselisten til slutt vil vise mer detaljert 

hvilken litteratur som er benyttet. 

For å ivareta anonymiteten i denne kartleggingsundersøkelsen, har høgskolene som har deltatt, blitt 

tildelt et nummer fra 1 til 7. Høgskolenes fagplaner og studiehefter/undervisningsplaner, er av 

anonymitetsgrunner ikke oppgitt i referanselisten. 

3.3.2 Spørreskjemaundersøkelse 

For å få data fra et større antall studenter, ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse. Tredje 

års studenter ble invitert til å svare på denne. Høgskolene valgte selv tidspunktet for når 

undersøkelsen skulle gjennomføres. Det ble lagt til dager der hele, eller store deler av tredje års 

studenter, i følge timeplanen, skulle være samlet til forelesninger på skolen.  

Før studentene svarte på spørreskjemaet, fikk de en muntlig orientering om 

kartleggingsundersøkelsen, i tillegg til en skriftlig informasjons- og samtykkeerklæring (se vedlegg 1). 

De som ønsket å delta, krysset av hva de ønsket å delta i, og skrev under. Deltagelsen var frivillig og 

anonym. 

Selve spørsmålene(se vedlegg 2), var formulert som 24 påstander som dreide seg om  

 Studieteknikk 

 Bakgrunnskunnskap med eksplisitt relevans til migrantpasienter 

 Medisinskfaglig kunnskap med eksplisitt relevans til migrantpasienter 

 Kommunikasjonsfaglig kunnskap med eksplisitt relevans til migrantpasienter 

 Praksisstudiene med eksplisitt relevans til migrantpasienter 

 Skriftlige oppgaver og eksamen med eksplisitt relevans til migrantpasienter 

 Egne interesser og opplevelse av mestring i sykepleie 

 

Studentene ble bedt om å krysse av hvor uenig eller enig de var i hver enkelt påstand etter følgende 

skala: 

1 = uenig 

2 = delvis uenig 

3 = verken uenig eller enig 

4 = delvis enig 

5 = enig 

I presentasjonen av funnene (kapittel 4) og i diskusjonen av funnene (kapittel 5) vil funnene bli 

presentert i kun tre følgende kategorier: 

1 = uenig til delvis uenig 

2 = enig til delvis enig 

3 = vet ikke 

Dette vil bli gjort fordi det i disse kapitlene ikke er detaljene, men tendensene i svarene som er det 

interessante. 
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3.3.3 Semistrukturert intervju 

For å få mer utdypende og konkret informasjon fra studenter og lærere, enn det spørreskjema og 

litteraturstudiene kunne gi, ble det laget intervjuguider, en for studenter og en for lærere (se vedlegg 

3 og 4). 22 studenter og 12 lærere ble intervjuet. 

Fem av studentene ble intervjuet ansikt til ansikt, mens 17 ble intervjuet over telefon. Alle 

intervjuene, bortsett fra et, var individuelle. I det som ikke var individuelt, var det to studenter som 

ønsket å bli intervjuet sammen. Det som studentene ble spurt om, kan grupperes under følgende 

overskrifter:  

 Formalia 

 Læringsutbyttet av de pedagogiske tilnærmingene benyttet ved høgskolen 

 Læringsutbyttet av høgskolens internasjonaliseringsprogram 

 Selvevaluering av egen kompetanse  

 Likeverdige helsetjenester 

 

Studentene som lot seg intervjue hadde fått muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet og skrevet 

under på samtykkeerklæringen (vedlegg 1). De ble lovet anonymitet i rapporten og materialet som 

skal publiseres fra kartleggingsundersøkelsen. 

Alle intervju med lærerne foregikk ansikt til ansikt. 10 lærere ble intervjuet individuelt. 2 lærere ba 

om å få bli intervjuet sammen. Det som lærerne ble spurt om, kan grupperes under følgende 

overskrifter: 

 Formalia 

 Emner og omfang det undervises i og som er relevant med hensyn til migrantpasienter 

 Pedagogiske tilnærminger som benyttes i undervisningen om migrantpasienter 

 Forventet kompetanse hos avgangsstudentene med hensyn til sykepleie til migrantpasienter 

 Hvordan testes studentenes kunnskap om sykepleie til migrantpasienter  

 Utfordringer høgskolen har med hensyn til å formidle kunnskap om sykepleie til 

migrantpasienter 

 

Lærerne som lot seg intervjue, hadde fått muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet og skrevet 

under på en samtykkeerklæring (se vedlegg 5). De ble lovet anonymitet i rapporten og materialet 

som skal publiseres. 

 

Ved at mange av de samme problemstillingene gikk igjen i student - og lærerintervjuene, ble det 

samlet informasjon fra begges perspektiver på en rekke spørsmål. Vi ser også at mange av 

spørsmålene fra spørreskjemaet blir tatt opp igjen i intervjuene. 

Jeg tok åpent notater under intervjuene. Så raskt som mulig etter intervjuet, skrev jeg det ut. 

Utskriften ble så sendt til den som var blitt intervjuet. De sto da fritt til å endre, stryke eller legge til 

det de ønsket. Det er denne godkjente versjonen av intervjuet som er brukt i rapporten. 

3.3.4 Observasjon 

For å få innsikt i skolenes undervisningsprogram, ble det bedt om tillatelse til å være til stede som 

observatør ved relevant undervisningen. Skolene valgte selv ut hvilken undervisning de mente var 
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relevant for denne kartleggingen, og den aktuelle læreren ga sitt skriftlige samtykke etter å ha fått 

informasjon om prosjektet (se vedlegg 5). 

Hensikten med observasjonen var å få data om følgende: 

 Hva undervises det i vedrørende migrasjon & helse? 

 Hvilke pedagogiske tilnærminger blir benyttet i denne undervisningen? 

 I hvilken grad er denne undervisningen obligatorisk? 

 Møter studentene til denne undervisningen? 

 I hvilken grad foregår det en interaksjon mellom studentene og underviser i disse timene? 

 Er det skolens egne lærere som står for denne undervisningen, eller henter man inn eksterne 

gjesteforelesere? 

 

Det ble gitt tillatelse til noe observasjon ved alle de 7 høgskolene. Stort sett dreide det seg om 

observasjon av forelesninger. Det ble i tillegg gitt tillatelse til å observere studentgrupper som 

presenterte relevante prosjektoppgaver for lærer og medstudenter. Forelesningene på et to dagers 

innføringsseminar for studenter som skulle på internasjonal utveksling til Tanzania, ble også 

observert. En av høgskolene ga dessuten tillatelse til å observere et par gruppesamtaler med 

studenter som var kommet hjem fra internasjonal utveksling fra to andre afrikanske land.  

Noen lærere introduserte meg innledningsvis for studentene, andre ba meg gi en kort orientering om 

hvorfor jeg var til stede. Jeg plasserte meg langt bak i auditoriet/klasseværelset når det dreide seg 

om forelesninger. Dette for å få best mulig oversikt over det som skjedde i rommet. På 

gruppesamtalene satt jeg i ringen sammen med lærer og studentene. Jeg tok åpent notater i løpet av 

undervisningen/samtalene. Noen av lærerne ga meg også en kopi av powerpoint presentasjonen av 

forelesningen. Så snart som mulig etter selve undervisningen/samtalene var over, skrev jeg et mer 

fyldig referat med supplerende informasjon om kontekst. 

3.3.5 Fokusgruppeintervju 

I perioden 14. – 17. februar 2012 ble det gjennomført fokusgruppeintervju med studenter som var på 

internasjonal utveksling ved Tanga International Competence Center (TICC) i Tanzania. Om 

internasjonaliseringsprogrammet, se vedlegg 6, hvor det refereres til St. meld. om 

”Internasjonalisering av utdanning”(26). Om TICC, se vedlegg 7.  

Studentene kan søke sin høgskole om å komme med på slik utveksling. For å bli tatt ut til et slikt 

studieopphold, må studenten ha bestått alle tidligere eksamener og vist seg skikket til de 

utfordringer som følger med et slikt opplegg. Noen skoler har i tillegg til den skriftlige søknaden også 

en intervjurunde med søkerne før det blir bestemt hvem som får tilbudet. Høgskolene 1, 2, 5 og 7 

hadde sykepleierstudenter på TICC da fokusgruppeintervjuene ble foretatt. 

For oversikt over hvilke problemstillinger fokusgruppene ble bedt om å diskutere, se vedlegg 8. 

Etter at studentene hadde fått en muntlig orientering om kartleggingsundersøkelsen ”Hva lærer 

fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse?”, fikk de informasjons- og samtykkeerklæringen (se 

vedlegg 1). Deltagelsen var frivillig og anonym. Jeg, som prosjektleder stilte hovedspørsmålene og tok 

notater under samtalene. Høgskolelektor Karin Berntsen, som var på TICC da fokusgruppeintervjuene 

ble foretatt, fungerte som moderator og fulgte den temaoversikten som på forhånd var satt opp.  
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3.3.6 Dataomfang 

Tabellen under viser metodene som ble benyttet og omfanget av materialet som er innhentet på 

denne måten: 

Metode Dataomfang 

Litteraturstudier Se referanselisten til slutt 

Spørreskjemaundersøkelse 309 tredje års studenter besvarte spørreskjemaet. Svarprosent 45,8 % for alle sju høgskolene 
samlet 

Semistrukturert intervju  22 tredje års studenter stilte til intervju 

 12 lærere stilte til intervju 

Observasjon  Forelesninger 4 t. ved høgskole 1, 2, 3, 4 og 7 

 Framlegg av prosjektarbeid, 4 t. på høgskole 5 

 To gruppesamtaler mellom lærer og studenter som har vært på internasjonal utveksling 
i afrikanske land, ca. 4 t. totalt, høgskole 6 

 Forelesninger på to dagers forberedelsesseminar for studenter som skulle på 
internasjonal utveksling i Tanzania.  

Fokusgruppeintervju 3 fokusgruppeintervju m. norske utvekslingsstudenter i Tanzania. Studentene kom fra 
høgskole 1, 2, 5 og 7. Gruppene besto av 8 – 9 studenter. Hvert intervju varte ca. 1,5 t. 

Tabell 4: Metoder og dataomfang 

3.4 Etikk 
Det kan lett oppleves som utrygt når en utenforstående kompetanseenhet som NAKMI henvender 

seg til en institusjon og ber om tillatelse til å kartlegge og evaluere virksomheten deres. Institusjonen 

kan oppleve det som overmodig at en som aldri har vært ansatt hos dem, i løpet av noen måneder, 

skal kunne evaluere den virksomheten det har tatt dem år å bygge opp, og som de kontinuerlig 

arbeider med å kvalitetssikre. Det er nærliggende å tenke at institusjonen kan frykte feiltolkninger og 

oppleve seg uthengt i ettertid dersom forskningsrapporten ender opp med noen kritiske merknader. 

For å minimalisere grunnlaget for slik frykt, har de som har bidratt til datainnsamlingen, fått skriftlig 

og muntlig informasjon om prosjektet før de har skrevet under på en samtykkeerklæring. I 

samtykkeerklæringen ble de også gitt rett til å trekke seg fra kartleggingen når som helst, uten at de 

måtte begrunne det overfor NAKMI, og uten at det ville få konsekvenser for dem.  

Denne rapporten hadde ikke vært mulig uten velvillig samarbeid med høgskolene, deres lærere og 

studenter. Hensikten med rapporten er at den skal være et bidrag til videre kvalitetssikringen av 

sykepleierutdanningen og til at migrantpasienter i økende grad får likeverdige helsetjenester. 

Uansett hvor nøyaktig man prøver å være i datainnsamlingen, vil dataene bli filtrert gjennom 

forfatterens tolkning. Eventuelle feiltolkninger må derfor tilskrives forfatteren. Noen ganger kan 

hensynet til anonymisering ha veid tyngre enn pinlig nøyaktighet i ett og alt. Av slike hensyn er derfor 

generaliseringer og resymeer ofte valgt i presentasjonen av data i stedet for fokus på detaljer fra 

hver enkelt høgskole.  

For å kvalitetssikre det etiske aspekt ved denne undersøkelsen, ble det søkt Personvernombudet ved 

OUS om godkjenning av prosjektet. Godkjenning ble innvilget. 
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3.5 Problemstillingene 

3.5.1 Spørsmål til utvalget 

I spørreskjemaundersøkelsen ble det spurt om: 

 Kjønn  

 Interkulturell kompetanse (se vedlegg 2). 

Interkulturell kompetanse ble søkt kartlagt ved at studentene ble bedt om å krysse av om de selv 

og/eller foreldrene deres var født i Norge eller utlandet. De samme kategorier som SSB bruker i sin 

statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, ble brukt. 

På de semistrukturerte intervjuene med studentene ble det registrert følgende: 

 Kjønn 

 Alder 

 Høgskolen/studiested 

 Interkulturell kompetanse 

 Formell kompetanse 

 Realkompetanse (se vedlegg 3). 

 

På de semistrukturerte intervjuene med lærerne ble det registrert følgende data: 

 

 Tittel 

 Høgskolen/arbeidsstedet 

 Formell kompetanse 

 Realkompetanse (se vedlegg 4). 

 

Hensikten med å spørre om dette, var å få et inntrykk av hvilken kompetanse studenter og deres 

lærere representerer og kjønns- og aldersfordelingen blant sykepleiestudentene. Studien ønsket svar 

på om det kunne påvises forskjeller i undervisningsopplegget vedrørende migrasjon & helse mellom 

høgskolene som deltok i kartleggingen, undersøke om kvinnelige og mannlige studenter ville svare 

ulikt på spørsmålene og om studentenes interkulturelle kompetanse ville påvirke hvordan 

spørsmålene ble besvart.  

3.5.2 Problemstillingene i kartleggingen av hva studentene lærer 

Hovedspørsmålet for denne kartleggingen er ”Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse 

på bachelorgraden i sykepleie?”  Dette spørsmålet er søkt belyst gjennom problemstillingene 

formulert nedenfor. 

Fra lærere: 

 Hvilke tema innen migrasjon & helse undervises det i? 

 Hvilke pedagogiske tilnærminger benyttes i denne undervisningen? 

 Hva forventer lærerne at uteksaminerte studentene kan om migrasjon & helse? 

 Hvilke utfordringer ser lærerne? 
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Fra studentene: 

 Hva lærer studentene om migrasjon & helse» i teori- og praksisdelen av studiet? 

 Hva er studentenes studieteknikk? 

 Hvilke utfordringer ser studentene? 

 Hva er studentenes faglige utbytte av internasjonaliseringsprogrammet? 

3.6 Oppsummering 
 

  

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å kartlegge hva sykepleierstudenter lærer om 

migrasjon & helse. Delmålsetningene er å dokumentere om de lærer nok til å kunne tilby 

migrantpasienter likeverdige helsetjenester og å presentere forslag til endringer dersom det 

foreligger behov for det. 

Teoretisk legger kartleggingen et interaksjonsperspektiv til grunn. 

Fem ulike metoder er benyttet i datainnsamlingen: litteraturstudier, 

spørreskjemaundersøkelse, semistrukturert intervju, observasjon og fokusgruppeintervju. Både 

lærere og studenter har bidratt i datainnsamlingen. For å belyse prosjektets hoved- og delmål, 

ble det utarbeidet konkrete problemstillinger for lærere og for studenter (se 3.5). 

Det etiske perspektiv er søkt ivaretatt ved at alle som har bidratt til å fremskaffe data har fått 

muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet før de skrev under på en samtykkeerklæring. Alle 

som deltok ble lovet anonymitet og hadde rett til å trekke seg når som helst i prosessen, uten å 

måtte begrunne hvorfor, og uten at det skulle få konsekvenser for dem. Personvernombudet 

ved OUS har godkjent prosjektet. 
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4 Kartleggingens funn 
I beskrivelsen av funnene vil jeg ta utgangspunkt i de enkelte metodene. 

4.1 Kjennetegn ved utvalget 
Jeg vil først beskrive funnene vedrørende utvalget som består av studenter og lærere. 

4.1.1 Kjennetegn ved spørreskjemaundersøkelsens utvalg 

Svarprosenten på spørreskjemaundersøkelsen ble følgende: 

Skole Potensielt univers Antall som deltok Svarprosent 

Høgskole 1 83 51 61,5 % 

Høgskole 2 120 56 46,7 % 

Høgskole 3 160 52 32,5 % 

Høgskole 4 40 26 65,0 % 

Høgskole 5 112 60 53,6 % 

Høgskole 6 100 29 29,0 % 

Høgskole 7 60 35 58,3 % 

Alle sju høgskolene 675 309 45,8 % 

Tabell 5: Spørreskjemaet. Svarprosent på hver enkelt høgskole og for alle sju samlet. 

Svarprosenten er regnet ut fra det antall studenter som i følge timeplanen, skulle vært samlet på 

skolen til forelesning (= potensielt univers). 

Kjønnsfordelingen viste at av de 309 studentene som besvarte skjemaet, var 283 (91,6 %) kvinner og 

18 (5,8 %) var menn. 8 (2,6 %) hadde ikke besvart spørsmålet.  

Spørsmålet om ”interkulturell kompetanse” ble stilt ved å spørre om hvor studentene og deres 

foreldre var født. Dersom de selv eller en eller begge foreldrene var født i utlandet, ble det antatt at 

de hadde hatt en oppvekst preget av ulike kulturelle innslag, og at de derfor startet på 

bachelorgraden i sykepleie med mer interkulturell kompetanse enn de som var født i Norge av to 

norskfødte foreldre. De svarte som vist nedenfor: 

 261 (84,5 %) var født i Norge av to norskfødte foreldre  

 3 (1 %) var født i Norge av to utenlands fødte foreldre  

 17 (5,5 %) var født i Norge med en utenlands født forelder   

 2 (0,6 %) var født i utlandet med to norskfødte foreldre  

 19 (6,1 %) var født i utlandet med to utenlands fødte foreldre  

 4 (1,3 %) var født i utlandet med en norskfødt forelder 

 3 (1 %) svarte ikke på spørsmålet 

 

Ut fra dette kan 15,5 % antas å ha interkulturell kompetanse fra før. 6,1 % av studentene er selv 

migranter. 

4.1.2 Kjennetegn ved studentintervjuenes utvalg 

Når det gjelder kjønnsfordelingen blant de 22 studentene som lot seg intervjue, var 19 (86,4 %) 

kvinner og 3 (13,6 %) menn  

Spørsmålet om ”interkulturell kompetanse” ble besvart som vist under:  

 14 (63,6 %) født i Norge av to norskfødte foreldre 
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 1 (4,5 %) var født i Norge med to utenlands fødte foreldre  

 2 (9,1 %) var født i Norge med en utenlands født forelder 

 1 (4,5 %) var født i utlandet med en norskfødt forelder  

 2 (9,1 %) var født i utlandet av to utenlands fødte foreldre   

 1 (4,5 %) mangler det disse opplysningene om 

 

Ut fra dette kan 31,7 % antas å ha interkulturell kompetanse fra før. 9,1 % er migranter. Det vil si at i 

gruppen som lot seg intervjue var prosentandelen, både blant de som antas å ha interkulturell 

kompetanse fra før, og de som selv er migranter, høyere enn blant de som svarte på spørreskjemaet. 

De som lot seg intervjue var derfor kanskje spesielt interesserte. 

 

I studentintervjuene ble det også spurt om alder. Aldersfordelingen var følgende:  

 

 13 (59,1 %) var mellom 21-25 år  

 5 (22,7 %) var mellom 26 – 30 år 

 1 (4,5 %) var mellom 31 – 40 år 

 1 (4,5 %) var mellom 41 – 50 år 

 Ingen var mellom 51 – 60 år  

 1 (4,5 %) var mellom 61 – 65 år  

 1 (4,5 %) mangler det opplysning om 

 

Vi ser at de fleste var relativt unge, 21-25 år. 19 av disse er kvinner og 3 menn. En ikke uvesentlig 

andel av de 22 studentene er over 26 år (40,7 %). Alle disse var kvinner. 

 

I studentintervjuene ble det også spurt om høyeste formelle kompetanse før de startet på 

bachelorgraden i sykepleie. Det ble besvart på følgende måte:  

 1 var utdannet lege i opprinnelseslandet før ankomst til Norge 

 4 hadde en annen bachelorgrad fra før  

 5 hadde 1 – 2 års studier ved norsk høgskole/universitet fra før 

 1 hadde to språkfag på universitetsnivå fra opprinnelseslandet før ankomst til Norge 

 1 hadde påbegynt sykepleierstudiet i opprinnelseslandet før ankomst til Norge 

 10 kom rett fra videregående skole 

 

Majoriteten (54,5 %), hadde en høyere formell kompetanse enn de som kommer rett fra 

videregående skole (45,5 %).  

 

I studentintervjuene ble til slutt spørsmålet om realkompetanse med betydning for migrasjon & helse 

besvart på følgende måte: 

 13 har deltidsjobb/har arbeidet i helsevesenet i Norge og møtt innvandrere der 

 2 oppgir arbeidserfaring fra barnevernet hvor de også har møtt innvandrere 

 1 oppgir arbeid som lege i opprinnelseslandet i flere år 

 1 oppgir arbeid som hjelpepleier i opprinnelseslandet i flere år 

 1 oppgir egen innvandrerbakgrunn som realkompetanse 



29 
 

 1 oppgir det at foreldrene har ulik kulturell bakgrunn som realkompetanse 

 1 oppgir erfaring fra serviceyrke, servitør, hvor mange kunder har vært utlendinger 

 1 oppgir militærtjeneste som ga innblikk i forberedelser til utenlandsoppdrag 

 2 er engasjert i arbeid for asylsøkere, enslig mindreårige asylsøkere 

 1 er engasjert i anti-rasistisk arbeid 

 7 oppgir reiser/lengre opphold i utlandet  

 

Flere av studentene oppga mer enn en type realkompetanse. Vi ser at alle som var villige til å stille 

opp til intervju, oppgir realkompetanse som er relevant for denne kartleggingens fokus. 

4.1.3 Kjennetegn ved lærerintervjuenes utvalg 

De 12 lærerne som ble intervjuet, ble spurt om tittel, formell- og realkompetanse. Av hensyn til 

anonymiseringen, vil disse funnene bli presentert i generalisert og resymert form. 

Spennvidden på titlene var fra professor til høgskolelærer. Alle var ansatte ved høgskolene og bidro, 

administrativt og/eller som forelesere, i undervisningen av bachelorgradstudenter i de tema som er 

relevant for denne kartleggingen. Gjesteforelesere ble i tillegg brukt i en viss utstrekning. 

Spørsmålet om formell kompetanse ble besvart på følgende måte: 

 Alle var sykepleiere ”i bunnen” 

 Noen hadde en Dr. Polit. grad  

 Over halvparten hadde en mastergrad, hvorav flere av disse var Cand. Polit. i 

sosialantropologi.  Noen av sosialantropologene var nå dr. grad stipendiater, andre hadde 

andre stipendiatstillinger 

 Flere hadde diverse relevante kurs på master og/eller forskernivå 

 Flere hadde en til flere videreutdanninger innen sykepleie, hvorav noen lærerutdanning fra 

gamle ISV 

 Noen hadde en foreløpig uavsluttet mastergrad 

Spørsmålet om realkompetanse ble besvart på følgende måte: 

 Alle hadde flere års erfaring som lærere i ulike stillinger ved høgskolen, bl.a. som forelesere 

og veiledere for studentene over relevante tema for denne kartleggingen 

 Halvparten hadde gjennomført relevante forskningsprosjekter/prosjekter 

 Litt under halvparten hadde hatt ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med høgskolens 

internasjonaliseringsprogram 

 Litt under halvparten hadde vært kursledere og/eller forelest på eksterne relevante 

konferanser 

 Litt under halvparten nevnte flere års relevant erfaring fra helsevesenet 

 Flere hadde arbeidserfaring fra helsearbeid i land i ”Sør” 

 Noen hadde skrevet relevant lærebok og/eller relevante artikler 

 Noen hadde/hadde hatt relevante verv 

 Noen hadde arbeidserfaring med oppfølging av migrantstudenter 

 Noen hadde også annen relevant arbeidserfaring utenfor helsevesenet og høgskolen  
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4.1.4 Oppsummering: kjennetegn ved utvalget 

 

4.2 Funn: problemstillingene fra lærernes perspektiv 
For å få innblikk i hvilke tema det faktisk blir undervist i, ble både litteraturstudier, lærerintervju og 

observasjon av undervisning benyttet. 

4.2.1 Hvilke tema innen ”migrasjon og helse” undervises det i? 

I resymert form ga gjennomgangen av høgskolenes fagplaner/undervisningsplaner, av læreres 

powerpointpresentasjoner, intervjuene med lærerne og observasjonen av 

klasseromsundervisningen/forelesninger, følgende resultat i forhold til spørsmålene 4 – 14 i 

spørreskjemaet (vedlegg 2): 

Spørsmål 
nr. 

Tema Høgskoler 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4. Innvandringen til Norge siden 1960/70-tallet Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja 

5. Kriterier for å få opphold i Norge Ja Nei Ja Ja* Ja Nei Ja 

6. Rettigheter til helsetjenester for ulike 
migrantgrupper 

 
Ja 

 
Nei 

 
Nei 

 
Ja* 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

7. Ulike migrantgruppers tilgang til helsetjenester Ja Ja Nei Ja* Ja Ja Ja 

8. Ulike migrantgruppers levekår Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja 

9. Hva migrasjonsprosessen kan gjøre med 
menneskers helse 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja* 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

10. Hva livet som etnisk minoritet i fremmed land kan 
gjøre med menneskers helse 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja* 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

11. Hvilke sykdommer som er vanligst blant ulike 
migrantgrupper 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

12. Kommunikasjon mellom mennesker med ulik 
kulturell bakgrunn 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

13. Kommunikasjon om ulike oppfatninger av helse, 
sykdom og behandling 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

14. Kommunikasjon ved hjelp av tolk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 6: Tema som dekkes av undervisningen ved høgskole 1 – 7 
* Kun for asylsøkere og papirløse 

Studentene: 

Både i spørreskjemaundersøkelsen og i intervjuene var de fleste kvinner og de fleste var født i 

Norge av to norskfødte foreldre. I utvalget som lot seg intervjue, var andelen med antatt mer 

interkulturell kompetanse, og andelen som selv var migranter, noe høyere enn i utvalget som 

svarte på spørreskjemaet. Det kan derfor antas at de som ble intervjuet var spesielt 

interesserte. 

 

I studentintervjuene var ca. 60 % 21-25 år og ca. 40 % over 26 år. En person mangler det 

aldersopplysninger om. Mange hadde mer formell kompetanse enn det som kreves for å 

komme inn på bachelor i sykepleie. Alle oppga en til flere typer realkompetanse i forhold til 

temaet migrasjon & helse. 

 

Lærerne: 

Alle lærerne var sykepleiere i bunnen. For de fleste lå formell kompetanse på høyt akademisk 

nivå. Alle hadde mye realkompetanse som var relevant for denne kartleggingens fokus. Alle 

var ansatte ved høgskolen. Gjesteforelesere ble likevel brukt i en viss utstrekning også i denne 

undervisningen.  
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Omfanget på undervisningen i de ulike temaene varierte. Der det er svart ”Ja” i tabell 6, kan det bety 

alt fra at temaet ble nevnt i en setning, til at det ble brukt noe tid på å utdype problemstillingen. 

Rammeplanens tilmålte studiepoeng (se tabell 1), hvor migrasjon & helse skal inngå som del av 

undervisningen i «kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning» og «sosiologi og 

sosialantropologi», satte stramme grenser for omfanget. Likevel varierte det fra høgskole til høgskole 

hvor mye tid som var satt av (15 - 6 forelesningstimer i løpet av tre år). 

Sammenholder vi tabell 3 med registreringene i tabell 6, ser vi at selv om kulturdimensjonen er det 

overordnede perspektivet, blir dette perspektivet i undervisningen i størst utstrekning knyttet til 

medisinske og kommunikasjonsfaglige spørsmål (spørsmålene 9 – 14 i spørreskjemaet). Det er derfor 

en viss forskjell på hva Rammeplanen ber om og hva høgskolene sier i sine fagplaner, og hva 

høgskolene gjør. 

4.2.2 Hvilke pedagogiske tilnærminger benyttes i undervisningen?  

I resymert form viser tabell 7 funnene slik de fremsto fra fagplaner/undervisningsplaner, fra 

lærerintervjuenes spørsmål 9 og 13 (se vedlegg 4), og fra observasjonen av relevant undervisning. 

Pedagogisk metode Høgskoler 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Forelesninger Ja 
(frivillig 

nærvær) 

Ja 
(obligat. 
nærvær) 

Ja 
(obligat. 
nærvær) 

Ja 
(obligat. 
nærvær) 

Ja* 
(frivillig 

nærvær) 

Ja* 
(frivillig 

nærvær) 

Ja 
(obligat. 
nærvær) 

Foreleser oppmuntrer til å stille 
spørsmål, dialog osv. 

Ja Ja Ja Ja ?* ?* Ja 

Selvstudier Ja 
(Det for- 
ventes)  

Ja 
(Det for- 
ventes) 

Ja 
(Det for- 
ventes) 

Ja 
(Det for- 
ventes)  

Ja 
(Det for- 
ventes) 

Ja  
(Det for- 
ventes) 

Ja 
(Det for- 
ventes) 

Ferdighetstrening Nei Nei Nei Nei Nei Ja 
rollespill 

Nei 
 

Praksisstudier Ja** 
(obligat.  
nærvær) 

Ja** 
(obligat. 
nærvær) 

Ja** 
(obligat. 
nærvær) 

Ja** 
(obligat. 
nærvær) 

Ja** 
(obligat. 
nærvær) 

Ja** 
(obligat. 
nærvær) 

Ja** 
(obligat. 
nærvær) 

Internasjonal utveksling Ja*** Ja*** Ja*** Ja*** Ja*** Ja*** Ja*** 

Veiledning Ja 
(i 

gruppe, 
obligat. 

nærvær) 

Ja 
(i 

gruppe,  
obligat. 

nærvær)  

Ja 
(i 

gruppe, 
obligat. 

nærvær) 

Ja 
(i 

gruppe, 
obligat. 

nærvær) 

Ja 
(i 

gruppe, 
obligat. 

nærvær)  

Ja 
(i 

gruppe, 
obligat. 

nærvær) 

Ja 
(i  

gruppe,  
obligat. 

nærvær) 

Skriftlig, obligatorisk, relevant 
arbeidskrav/studiespørsmål 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

 
Ja  

 
Ja 

 
Ja 

Eksamensspørsmål Av og til Uvisst 
**** 

Av og til Nei Av og til Uvisst 
**** 

Ofte 

Tabell 7: Pedagogiske metoder benyttet i undervisningen om migrasjon & helse, høgskole 1 – 7 

* Observasjon lot seg ikke gjennomføre 

** Ingen garanti for at alle har hatt migrantpasient 

*** Studentene må søke om deltagelse i internasjonal utveksling og søknaden blir individuelt vurdert av høgskolen 

**** Høgskolen hadde ikke kapasitet til å finne fram nødvendig materiale 

Tabellen viser at forelesninger, praksisstudier, internasjonal utveksling og veiledning var de 

pedagogiske metodene alle høgskolene benyttet. Alle høgskolene forventet at studentene drev 

selvstudier. Alle høgskolene, bortsett fra en, ga studentene relevante skriftlige oppgaver, 

(arbeidskrav/studiespørsmål). Migrasjon & helse var ikke spesielt eksamensrelevant stoff på noen av 

høgskolene, bortsett fra en. Ingen av høgskolene hadde relevant ferdighetstrening, bortsett fra en. 
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Observasjonen av forelesninger ga funn som ikke kommer fram i tabell 6 og 7. Mange av studentene 

møtte ikke til de forelesningene som ble tilbudt.  Ved fem av de sju høgskolene ble 4 t. relevante 

forelesninger observert. Ved fire av de fem høgskolene var nærvær på forelesningen obligatorisk i 75 

- 90 %. Kun på en av disse høgskolene var det navneopprop før forelesningen startet. Der var 

fremmøteprosenten ca. 90 %. På de tre andre med obligatorisk frammøte, var tilstedeværelsen fra 

ca. 19 - 50 %. På høgskolene hvor fremmøtet var ca. 50 %, ble studentene bedt om selv å krysse av på 

en frammøteliste. På høgskolen hvor kun ca. 19 % var til stede, ble det ikke observert noen 

frammøteliste, men det kan skyldes svikt i observasjonen. Studentene forklarte imidlertid at de 

samtidig med forelesningen holdt på med en obligatorisk gruppeoppgave som skulle innleveres og 

telle med til eksamen. Mange hadde derfor valgt å jobbe med oppgaven fremfor å gå på forelesning. 

På høgskolen med frivillig nærvær, var ca. 19,5 % til stede.  

Observasjonen av forelesninger ga også funn som tydet på at en del av de som møtte til 

forelesninger, egentlig ikke fulgte med.  Ca. 10 – 15 % av de fremmøtte studentene satt med PC, men 

av disse var det mulig å observere at ca. 1/3 holdt på med ting som ikke vedkom forelesningen. I et 

tilfelle satt en av studentene i tillegg med store øreklokker på under den 4 t. lange undervisningen. 

Denne studenten fulgte åpenbart ikke med. 

Det ble også observert at samtlige forelesere la vekt på å henvende seg til studentene og inviterte til 

at de skulle komme med kommentarer, spørsmål el. l. Noen av studentene tok imot denne 

invitasjonen og deltok aktivt. Det ble derfor observert en viss faglig interaksjon mellom foreleser og 

studenter, og også mellom studenter. 

I intervjuene ga flere av lærerne på høgskolene med obligatorisk nærvær på forelesninger, uttrykk 

for at de foretrakk frivillighet. De ville heller ha 10 interesserte studenter som møtte til forelesninger 

fremfor at 90 % av de fremmøtte var uinteresserte.  

På de høgskolene hvor nærværet på forelesninger var frivillig, ga enkelte lærere uttrykk for at det 

gjorde noe med deres egen motivasjon når de etter mye forberedelsesarbeid måtte holde 

forelesningene for kun en håndfull studenter. 

 Flere av lærerne fortalte at de la inn andre obligatoriske arbeidsoppgaver i kursene for å sikre seg at 

studentene tilegnet seg kunnskap om temaene det ble tilbudt forelesninger over, slik også tabell 7 

bekrefter.   

4.2.3 Hvilke utfordringer ser lærerne? 

Trange rammer: 

Alle lærerne var opptatt av utfordringene på grunn av at Rammeplanens lave tildeling av studiepoeng 

(se tabell 1) når det gjelder temaet migrasjon & helse. Lærerne beskrev denne undervisningen som 

bare et blant mange tema som kjemper om plass på timeplanen. Den kraftige nedskjæringen på 

forelesningstilbud siden 1990-tallet, fra to uker til nå 15 – 6 timer i løpet av tre år, ble forklart med at 

høgskolene nå var pålagt å legge til rette for mer studentaktive metoder. Spenningen mellom 

Rammeplanens sterke vektlegging av kulturdimensjonen og det å gi tilstrekkelig plass til andre 

relevante tema for migrasjon & helse, ble opplevd som en utfordring av lærerne. 
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Lavt oppmøte på forelesninger: 

I forhold til undervisningsopplegget på høgskolene ble utfordringen med at studentene ikke møter til 

forelesninger, diskutert. På en skole hadde de gjennomført en studentevaluering der de hadde spurt 

om denne undervisningen burde være obligatorisk. Flertallet svarte ja, men de som hadde deltatt var 

studenter som i utgangspunktet var interesserte. Studentevalueringens resultat var derfor ikke 

omsatt i praksis. Fire av skolene hadde valgt å ha fra 75 % - 90 % obligatorisk nærvær på 

undervisningen. Flere av lærerne på disse høgskolene ga uttrykk for at selv om studentene var til 

stede, var det ingen garanti for at de fulgte med. Derfor ønsket de at forelesningene skulle bli 

frivillige. 

Obligatoriske oppgaver/lærernes arbeidspress: 

For å sikre seg at studentene tilegner seg nødvendig kunnskap, har utviklingen vært at man gir dem 

obligatoriske skriftlige oppgaver og arbeidskrav. Dette tilfredsstiller rammeplanens krav om 

studentaktive metoder, men representerer en utfordring for lærere, som i utgangspunktet hadde et 

stort arbeidspress. Jo flere oppgaver de ga studentene, jo mer arbeid ble det for dem. 

Internasjonaliseringsprogrammet: 

Utfordringer i forhold til internasjonaliseringsprogrammet gikk på bekymringer om mangelfullt 

faglige utbytte for de norske studentene når de dro på utveksling til land i Sør, og på manglende 

gjensidighet i utvekslingen Nord – Sør. Flere lærere mente at de norske studentenes rapporter fra slik 

utveksling hadde mer karakter av reisebrev enn noe annet. Studenter fra Sør hadde sjelden 

økonomiske muligheter til et tilsvarende opphold i Norge. Det hadde heller ikke vært lett å få til en 

god faglig interaksjon mellom de få utvekslingsstudentene fra Sør som hadde vært her, og de norske. 

Praksisstudiene: 

Lærerne så også utfordringer med hensyn til kvalitet på praksisstudiene når det gjelder migrasjon & 

helse. Studentantallet har vokst mer enn tilgjengelige praksisplasser. Det var derfor en utfordring å 

finne relevante praksisplasser for alle.  Flere av lærerne mente at det var liten sannsynlighet for at 

studentene ville møte migrantpasienter på deres praksissteder. Helsestasjoner ble trukket fram som 

et unntak.  En annen utfordring de så, var at flere praksisplasser har verken budsjett til, eller 

kunnskap om hvorfor og hvordan bruke tolk. I et tilfelle fortalte studentene læreren at sykehuset de 

hadde praksis ved, hadde informert om følgende: «Her skal det bestilles tolk i så liten grad som mulig 

og kun hvis legen må snakke med pasienten!»  Mange av studentene fikk derfor ikke prøvd ut å 

samtale med pasient/pårørende ved hjelp av tolk i praksis. 

4.2.4 Hva forventer lærerne at uteksaminerte studenter kan? 

Lærerintervjuene ga informasjon om hvilke forventninger høgskolene hadde til studentenes 

kunnskaper og ferdigheter når det gjelder migrasjon & helse etter avsluttet bachelorgrad (vedlegg 4, 

spørsmål 11 og 12). Svarene varierte, men omfattet i hovedtrekk følgende temaer: 

 Kunnskap om det å møte pasienten som medmenneske og som individ, ikke som sitt 

opprinnelseslands ”kultur” 

 Kunnskap om at det er viktig å spørre pasienten, lytte aktivt/ikke ha ”dovne” ører 

 Grunnleggende kunnskap om flerkulturell forståelse, etnosentrisme, kulturrelativisme, 

interkulturell kommunikasjon, ”disease”, ”illness”, forklaringsmodeller, norsk 

integreringspolitikk 

 Grunnleggende kunnskap om flyktninger og innvandrers somatiske og psykiske helse 

 Grunnleggende kunnskap om hvorfor og hvordan bruke tolk 
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I tillegg til de fem punktene, understreket lærerne at bachelorgradens mål var å utdanne generalister 

med grunnleggende kunnskap i sykepleiens sentrale funksjoner(se Rammeplanens definisjon, punkt 

2.1.1). Det samme ble forventningen om at studentene har forstått at læringen må fortsette etter at 

de kommer ut i yrket, og at dette er et delt ansvar mellom den enkelte ansatte og dennes 

arbeidsgiver.  

4.2.5 Oppsummering av funn: problemstillingene fra lærernes perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Funn: problemstillingene fra studentenes perspektiv 
Problemstillingene vi nå skal se på funnene fra, står beskrevet under punkt 3.5.2. 

4.3.1 Hva lærer studentene om migrasjon og helse? 

Observasjonen av relevante forelesninger gir innblikk i at den intenderte interaksjonen, som skulle 

føre til læring, kun fant sted i begrenset grad ved flere av høgskolene. Lav oppmøteprosent, men 

også irrelevant bruk av PC og bruk av øreklokker under forelesninger ligger til grunn for et slikt funn. 

Noen av de som var til stede, tok imidlertid aktivt og engasjert del. Det er rimelig å anta at først og 

fremst disse hadde et læringsutbytte. 

Undervisningen om migrasjon & helse skal i følge Rammeplanen inngå som del av 

undervisningen i «kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning» og «sosiologi og 

sosialantropologi». Denne undervisningen dekker få studiepoeng (tabell 1). Kunnskapstemaene i 

spørreskjemaet, spørsmålene 4 – 14, blir stort sett berørt i forelesningene ved de sju høgskolene, 

men omfanget varierer (tabell 6). Medisinske og kommunikasjonsfaglige spørsmål, sett fra et 

overordnet kulturelt perspektiv, er best dekket. Timeantallet som er satt av til disse 

forelesningene varierer fra 15 – 6 timer i løpet av tre år. 

Alle høgskolene benytter flere pedagogiske tilnærminger og legger opp til studentaktive 

metoder. 

Manglende oppmøte på forelesninger forårsaker utfordringer i å finne balansepunktet mellom 

hvor mange obligatoriske oppgaver studentene skal pålegges og hvor mye lærerne makter å 

følge opp. 

Å finne gode praksisplasser for studentene i forhold til migrasjon & helse, er en utfordring. Gode 

praksisplasser har ikke økt i samme grad som antall studenter. Praksisplassenes budsjetter 

representerer en utfordring i forhold til at studentene skal få erfaring med bruk av tolk. 

Internasjonaliseringsprogrammet representerer en utfordring i forhold til å sikre studentene et 

opplegg som gir godt faglig utbytte.  

Lærerne forventer at studentene skal oppnå en generalists kompetanse. De skal først og fremst 

lære å møte pasienter som individer, spørre dem og lytte aktivt. I tillegg skal de ha 

grunnleggende kunnskap i flerkulturell forståelse, migranters somatiske og psykiske helse og 

hvordan og hvorfor bruke tolk. 
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På en av skolene ble det også observert framlegg av obligatorisk gruppearbeid/prosjektarbeid.  

Gruppene besto av 3 – 4 studenter. Alle gruppemedlemmene hadde en aktiv rolle i fremlegget. Det 

var 11 grupper som skulle legge fram. Oppmøtet var så godt som fulltallig. 

Tema for prosjektarbeidet var om sykepleie til migrantpasienter. I sammendrag hadde studentene 

valgt å fokusere på følgende problemstillinger: 

 Språkproblemer og bruk av tolk 

 Samarbeid med migrantpasienters pårørende og utfordringer som oppstår i forbindelse med 

mye besøk 

 Kvinne/mann og problemer som kan oppstå i stell når pleier og pasient ikke er av samme 

kjønn 

 Migrantpasienter og kosthold 

 Ulike forklaringsmodeller på medisinske problemer (biomedisin, kinesisk medisin, ayurvedisk 

medisin og unani medisin) 

 Interkulturell kommunikasjon 

 

En viss dialog mellom gruppen, tilhørere og lærer fant også sted. Det er rimelig å anta at studentene 

hadde godt læringsutbytte av temaet de selv hadde jobbet med i prosjektarbeidet. 

En av gruppene avsluttet sitt innlegg med følgende refleksjon over det kulturelle elementet i 

kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende: 

”Kulturforståelse dreier seg ikke bare om å forstå de andre, men om å forstå hvordan våre 

respektive kulturelle bakgrunner spiller inn på samspillet oss imellom, dvs. samspillet mellom 

sykepleier, pasient og pårørende.” 

Underforstått et slikt utsagn ligger det en erkjennelse av at vi gjensidig kan virke uforståelig på 

hverandre og at det kan sette kommunikasjon og samarbeid i fare. Jeg vil følge opp viktigheten av 

bevissthet rundt egen og andres kulturbakgrunn i neste kapittel hvor funnene skal diskuteres. 

Spørreskjemaundersøkelsen (vedlegg 1) viser svarene fra de sju høgskolene samlet på spørsmålene 

4 – 20. De sier noe om hvilke tema og ferdigheter studentene har tilegnet seg. For detaljert 

informasjon om hvordan de sju høgskolene hver for seg svarte på hvert spørsmål, se vedlegg 8. 

 1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skolens teoriundervisning, som jeg har vært til stede på, har handlet om: 

4. Innvandringen til Norge  
siden 1960/70-tallet 

 
140 

 
45,3 

 
92 

 
29,7 

 
77 

 
25,0 

 
309 

 
100 

5. Kriterier for å få opphold 
i Norge 

 
175 

 
56,6 

 
55 

 
17,8 

 
79 

 
25,5 

 
309 

 
99,9 

6. Hvilke rettigheter til helse- 
tjenester migrantgrupper 
med ulik oppholds status 
har i Norge 

 
120 

 
38,9 

 
123 

 
39,8 

 
66 

 
21,4 

 
309 

 
100,1 

7. Ulike migrantgruppers tilgang til 
helsetjenester i Norge 

 
96 

 
31,1 

 
134 

 
43,4 

 
79 

 
25,6 

 
309 

 
100,1 
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8. 
 

Ulike migrantgruppers levekår i 
Norge 

 
84 

 
27,2 

 
131 

 
42,4 

 
94 

 
30,4 

 
309 

 
100 

9. Hva migrasjonsprosessen kan 
gjøre med menneskers helse 

 
69 

 
22,4 

 
174 

 
56,3 

 
66 

 
21,4 

 
309 

 
100,1 

10. Hva livet som etnisk minoritet i 
fremmed land kan gjøre med 
menneskers helse 

 
82 

 
27,5 

 
172 

 
55,6 

 
55 

 
17,8 

 
309 

 
99,9 

11. Hvilke sykdommer som er 
vanligst blant ulike 
migrantgrupper i Norge 

 
40 

 
12,9 

 
216 

 
69,9 

 
53 

 
17,1 

 
309 

 
99,9 

12. Kommunikasjon mellom 
mennesker med ulik kulturell 
bakgrunn 

 
24 

 
7,8 

 
250 

 
80,9 

 
35 

 
11,3 

 
309 

 
100 

13. Ulike oppfatninger av helse, 
sykdom og behandling 

 
28 

 
9,1 

 
246 

 
79,6 

 
35 

 
11,3 

 
309 

 
100 

14. Bruk av tolk 35 11,3 233 75,4 41 13,3 309 100 

I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på følgende: 

15. Å ha migrantpasient 60 19,4 237 76,7 12 3,9 309 100 

16. Å ta innkomstrapport av 
migrantpasient 

 
192 

 
62,1 

 
99 

 
32,0 

 
18 

 
5,8 

 
309 

 
99,9 

17. Å veilede/undervise 
migrantpasient 

 
122 

 
39,4 

 
157 

 
50,8 

 
30 

 
9,7 

 
309 

 
99,9 

18. Å skrive pleieplan for 
migrantpasient 

 
193 

 
62,5 

 
90 

 
29,1 

 
26 

 
8,4 

  
309 

 
100 

19. Å samarbeide med 
migrantpasients pårørende 

 
109 

 
35,3 

 
177 

 
57,3 

 
23 

 
7,5 

 
309 

 
100,1 

20. Å gjennomføre pasientsamtale 
med tolk 

 
168 

 
54,5 

 
130 

 
42,0 

 
11 

 
3,5 

 
309 

 
99,9 

Tabell 8: Spørreskjema. Hva lærer studentene om migrasjon & helse i teori- og praksisdelen av studiet? Alle sju høgskolene 
samlet. 

Den relativt store andelen som svarer at de er ”uenig til delvis uenig” eller ”vet ikke” på spørsmålene 

4 - 14, antyder bekreftelse av funn fra observasjon av forelesninger, nemlig at mange ikke møter på 

forelesninger. Den relativt store andelen som svarer det samme på spørsmålene 15 – 20, antyder at 

kvaliteten på praksisstudiene har forbedringspotensialer med hensyn til sykepleie til 

migrantpasienter. 

Tabell 8 viser at det er først når vi kommer over på kulturaspektet knyttet til de medisinsk- og 

kommunikasjonsfaglige spørsmålene (spørsmål 9 – 14) at over 50 % er ”enig til delvis enig” at de har 

vært til stede på slik undervisning. Når det gjelder praksisstudiene (spørsmålene 15 – 20) er det bare 

på spørsmål om de har hatt migrantpasient, om de har veiledet/undervist migrantpasient og om de 

har samarbeidet med migrantpasients pårørende at over 50 % svarer at de er ”enig til delvis enig” i 

påstanden. På de resterende spørsmålene er det godt under halvparten som er ”enig til delvis enig”. 

Det er rimelig å anta at der man svarer ”enig til delvis enig”, husker man at man har vært borti 

temaet og prøvd det i praksis. Det man husker, har man antagelig lært noe om.  

Vi kan også slå sammen spørsmålene til følgende fire kategorier: 

 Bakgrunnsinformasjon (spørsmålene 4 – 8)  

 Medisinske problemstillinger(spørsmålene 9 – 11) 

 Kommunikasjon (spørsmålene 12 – 14) 

 Praksisstudier (spørsmålene 15 – 20) 
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Spørs- 
mål 
nr. 

Tema 1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til 

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

N % N % N % N % 

4-8 Bakgrunnsinformasjon 615 39,8 535 34,6 395 25,6 1545 100 

9-11 Medisinske spørsmål 191 20,6 562 60,6 174 18,8 927 100 

 
12-14 

Kommunikasjonsfaglige 
spørsmål 

 
87 

 
9,4 

 
729 

 
78,6 

 
111 

 
12,0 

 
927 

 
100 

15-20 Praksisstudiene 844 45,5 890 48,0 120 6,5 1854 100 

  Tabell 9: Spørreskjema. Bakgrunns, medisinske, kommunikasjonsfaglige og praksisrelaterte spørsmål. Alle sju høgskolene 
samlet. 

Tabell 9 viser at samlet sett er det bare på spørsmålene der kulturaspektet er knyttet til medisinske 

og de kommunikasjonsfaglige spørsmålene at skåret ligger over 50 % på de som er ”enig til delvis 

enig”. Majoriteten er altså enten ”uenig til delvis uenig” eller svarer ”vet ikke” på 

bakgrunnsinformasjon og praksisstudier. Tabell 9 tydeliggjør derfor funnene fra tabell 8 om 

forbedringspotensialet når det gjelder undervisning i migranters bakgrunn og kvaliteten på 

praksisstudiene. For hvordan hver enkelt høgskole skåret på disse spørsmålene, se vedlegg 10. 

I intervjuene ble studentene spurt om det var noen av temaene i spørsmålene 4 - 14 i 

spørreskjemaet de ikke syntes var relevante. Alle de 22 mente de var relevante. Flere nevnte 

uoppfordret at bakgrunnsspørsmålene også var viktige, fordi slik kunnskap ville hjelpe dem å forstå 

pasienten i et mer helhetlig perspektiv. Det viser at de har tilegnet seg prinsippet om helhetlig 

omsorg slik det er nedfelt i NSFs yrkesetiske retningslinjer § 2.3 (21). Flere nevnte at det i 

undervisningen på høgskolen først og fremst var de medisinske og de kommunikasjonsmessige 

spørsmålene som ble vektlagt. På dette punkt blir altså svarene fra spørreskjemaet bekreftet i 

intervjuene. Litteraturstudier, observasjon og lærerintervjuer (se tabell 6) støtter også opp om dette. 

Flere av spørsmålene fra spørreskjemaet ble fulgt opp i studentintervjuene. Studentene ble bedt om 

å evaluere sin egen kompetanse i forhold til spørsmål 4 – 14. Selvevalueringen skulle baseres på en 

samlet evaluering av utbyttet av teori- og praksisstudiene. Der noen ikke klarte å bestemme seg for 

hvor på skalaen fra god til ingen kompetanse de skulle plassere seg, ble den beste kategorien valgt. 

Funnene for de sju høgskolene samlet er presentert i tabellen nedenfor. For funn fra hver av de 

enkelte høgskolene, se vedlegg 10. 

Spørs- 
mål 
nr. 

Tema God 
kompe- 
tanse 

Middels 
kompe- 

tanse 

Dårlig 
kompe- 

tanse 

Ingen 
kompe- 

tanse 

Sum 
antall 

studenter 

4. Innvandringen til Norge siden 
1960/70-tallet 

 
2 

 
12 

 
7 

 
1 

 
22 

5. Kriterier for å få opphold i Norge 3 11 7 1 22 

6. Rettigheter til helsetjenester for 
migranter med ulik oppholds status 

 
2 

 
11 

 
7 

 
2 

 
22 

7. Tilgang til helsetjenester for 
ulike migrantgrupper 

 
2 

 
9 

 
9 

 
1 

 
22 

8. Levekår for ulike migrantgrupper 6 7 8 1 22 

9. Hva migrasjonsprosessen kan gjøre 
med menneskers helse 

 
8 

 
11 

 
2 

 
1 

 
22 

10. Hva livet som etnisk minoritet i 
fremmed land kan gjøre med 
menneskers helse 

 
12 

 
9 

 
1 

 
0 

 
22 

11. Hvilke sykdommer er vanligst blant 
ulike migrantgrupper 

 
9 

 
10 

 
3 

 
0 

 
22 

12. Kommunikasjon mellom mennesker 
med ulik kulturell bakgrunn 

 
8 

 
11 

 
3 

 
0 

 
22 
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13. Ulike oppfatninger av helse, sykdom 
og behandling 

 
3 

 
11 

 
6 

 
2 

 
22 

14. Bruk av tolk 10 8 1 3 22 

Tabell 10: Studentintervju. Studentenes selvevaluering av egen kompetanse. Alle høgskolene samlet. 

Selvevalueringen viser at det eneste tema litt over halvparten svarer at de har ”god kompetanse” på, 

er spørsmål 10, altså kun et av de tre medisinskfaglige spørsmålene (spørsmål 9 – 11) og ingen av de 

tre kommunikasjonsfaglige spørsmålene (spørsmålene 12 – 14). Dette til tross for at det er disse 

temaene som blir tillagt mest vekt i undervisningen. 

Som snart nyutdannede sykepleiere ble studentene også spurt om hvordan de vurderte sin egen 

handlingskompetanse, handlingsberedskap og kompetanse til å gi likeverdige sykepleietjenester til 

migrantpasienter som til andre pasienter (vedlegg 3, spørsmålene 13 – 15).  

20 av de 22 studentene mente at de hadde like god handlingskompetanse overfor begge grupper. 

Noen tilføyde at det avhang av om migrantpasienten kunne norsk eller engelsk, andre tilføyde at det 

avhang ikke av nasjonal opprinnelse, men av personligheten til den individuelle pasient, og noen sa 

at til tross for lik handlingskompetanse, syntes de det var lettere å ha norske pasienter. 

Når det gjelder handlingsberedskap nevnte flest at de trengte å lære mer om hvordan de skulle 

håndtere språkproblemer og dernest kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturell 

bakgrunn. Andre ting som ble nevnt var psykisk helse, berøring i forhold til sårskift og stell, og 

spørsmål knyttet til døden, stell av døde og ritualer knyttet til døden i ulike kulturer.  

Med hensyn til likeverdige sykepleietjenester, la alle 22 studentene vekt på at dette var deres 

målsetning. De nevnte imidlertid en del utfordringer: språkproblemer og begrensede muligheter til å 

bruke tolk, behovet for mer kunnskap om pasientenes bakgrunn og kultur. Både de etnisk norske og 

migrantstudentene opplevde dette som utfordringer. Flere nevnte i tillegg at det var vanskelig å finne 

god og relevant sykepleiefaglig litteratur om migrasjon og helse, at de også kunne for lite om 

migranters somatiske og psykiske helse. Noen nevnte at de trengte mer praktisk erfaring med 

innvandrerpasienter enn praksisstudiene på bachelorgraden hadde gitt dem mulighet til. Disse 

funnene er forenlige med funn fra spørreskjemaundersøkelsen (tabell 8). 

4.3.2 Studentenes studieteknikk 

Under observasjon av relevant undervisning, kom det fram at få studenter møter til forelesning. 

Dette er beskrevet under punkt 4.2.2. Tabellen nedenfor gir en resymert fremstilling av fremmøtet 

omregnet i prosent. 

Høgskole 
nr. 

Nærvær på forelesninger om migrasjon og helse 

Frivillig eller obligatorisk? Prosentvis andel møtt 

1 Frivillig Ca. 19,5 % 

2 80 % obligatorisk Ca. 19 % 

3 90 % obligatorisk Ca. 50 % 

4 80 % obligatorisk Ca. 90 % 

5 80 % obligatorisk Ikke observert 

6 Frivillig Ikke observert 

7 75 % obligatorisk Ca. 50 % 

Gjennomsnittlig nærvær Ca. 45,7 % 

Tabell 11: Observert nærvær på forelesning om migrasjon og helse. Høgskole 1-4 og 7. 

Prosentandelen som møtte, er ikke oppgitt helt presist, både fordi læreren som hadde forelesningen 

ofte ikke hadde det eksakte antallet studenter som hadde forelesningen på sin timeplan, og fordi det 
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var en del trafikk ut og inn. Ikke alle som møtte til første time, var til stede ved siste time. Noen kom, 

andre gikk i løpet av dagen. 

Tabell 11 viser at en stor andel av studentene velger bort å møte på forelesninger om migrasjon & 

helse. Nærvær på forelesninger er derfor ikke metoden sykepleierstudenter først og fremst benytter 

for å lære om sykepleie til migrantpasienter. Gjennomsnittlig fremmøteprosent for de 5 høgskolene 

der forelesninger ble observert, ligger på 45,7 % (tabell 5). Andelen som velger forelesningene bort, 

er med andre ord 54,3 %, altså over halvparten. 

I spørreskjemaundersøkelsen går de tre første spørsmålene eksplisitt på studieteknikk. 

Spørsmålene21, 22 og 23, sier også noe om hvordan studentene lærer gjennom skriftlige oppgaver 

og eksamen. 

 1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til  

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

Studieteknikk: 

  N % N % N % N % 

1. Jeg prioriterer å være til 
stede på  
klasseromsundervisning  
om tema som har med 
migrantpasienter å gjøre  

 
 

17 

 
 

5,5 

 
 

200 

 
 

64,7 

 
 

92 

 
 

29,8 

 
 

309 

 
 

100 

2. Jeg leser pensum om  
migrasjon og helse før 
undervisningen 

 
101 

 
32,7 

 
94 

 
30,5 

 
114 

 
36,9 

 
309 

 
100,1 

3. Jeg anvender både  
obligatorisk og 
tilleggslitteratur om 
migrasjon og helse i praksis 

 
 

85 

 
 

27,5 

 
 

112 

 
 

36,25 

 
 

112 

 
 

36,25 

 
 

309 

 
 

100 

Skriftlige oppgaver og eksamen: 

21. Vi har fått arbeidskrav der 
vi har skrevet om 
problemstillinger knyttet til 
det å ha migrantpasienter 

 
 

160 

 
 

51,8 

 
 

127 

 
 

41,1 

 
 

22 

 
 

7,1 

 
 

309 

 
 

100 

22. Problemstillinger knyttet til 
det å ha migrantpasienter 
er blant den typen 
spørsmål man må regne 
med å kunne gjøre rede for 
til eksamen 

 
 
 

104 

 
 
 

33,7 

 
 
 

123 

 
 
 

39,8 

 
 
 

82 

 
 
 

26,6 

 
 
 

309 

 
 
 

100,1 

Egne interesser og opplevelser: 

23. Jeg vil skrive 
bacheloroppgaven min om 
en problemstilling som har 
med migrantpasienter å 
gjøre 

 
 

226 

 
 

73,2 

 
 

21 

 
 

6,8 

 
 

62 

 
 

20,0 

 
 

309 

 
 

100 

Tabell 12: Spørreskjema. Svar på spørsmål om studieteknikk, skriftlige oppgaver og eksamen, egne interesser. Alle sju 
høgskolene samlet. 

Tabell 12 viser at 64,7 % sier de er «enig til delvis enig» i påstanden om at de prioriterer å møte på 

forelesninger om migrantpasienter. Det studentene svarer på spørreskjema, ligger imidlertid 19 % 

over det som ble observert (tabell 5).  

Kun ca. 1/3 svarer at de leser pensum før forelesningene og innfrir på den måten høgskolenes 

forventninger om at studentene skal møte forberedt (se kapittel 2, punkt 2.2.1). Ca. 1/3 anvender 

litteraturen de har lest, i praksisstudiene. Dette kan ha flere årsaker som må følges opp i neste 
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kapittel når funnene skal diskuteres, men flere studenter sa i intervjuene at det var vanskelig å finne 

relevant sykepleiefaglig litteratur om denne pasientgruppen (punkt 4.3.2). 

Når det gjelder skriftlige oppgaver, svarer vel 40 % at de har skrevet om migrantpasienter. I 

intervjuene med lærerne kom det fram at fordi mange ikke møter på forelesninger, gir de studentene 

obligatoriske skriftlige oppgaver i tillegg til tilbud om forelesninger (punkt 4.2.4). Likevel er det altså 

nesten 60 % av studentene som svarer enten at de er ”uenig til delvis uenig” eller ”vet ikke” på om 

de har skrevet slike oppgaver.  

Ca. 40 % mener at spørsmål om migrantpasienter kan være relevant i forbindelse med eksamen, men 

vi har sett i tabell nr. 7 at slike eksamensspørsmål forekommer ofte kun ved en av høgskolene.  

Kun 6,8 % av studentene ønsker å fordype seg i spørsmål om sykepleie til migrantpasienter ved å 

skrive bacheloroppgaven sin om det. Når majoriteten velger å skrive om andre tema, forteller det 

både noe om studentenes interessefelt, men også om hvilke tema de har mest informasjon om. 

I studentintervjuene er det først og fremst spørsmålene 6 og 7 (vedlegg 3) som gir informasjon om 

hvordan studentene lærer. Tabell 13 viser resultatet på spørsmål 6 for alle sju høgskolene samlet. 

Der studenten ikke klarte å bestemme seg, men svarte at utbyttet lå midt i mellom to kategorier, er 

den beste valgt. For resultatet for hver enkelt høgskole, se vedlegg 12.  

Spørs- 
mål 
nr. 

Pedagogisk 
tilnærming 

Høg- 
skole 

nr. 

Godt 
utbytte 

Middels 
utbytte 

Dårlig 
utbytte 

 

Manglende 
utbytte 

Sum 
antall 

studenter 

 
 
 

6. 

Forelesninger Nr. 1-7 5 10 6 1 22 

Seminarer Nr. 1-7 4 4 3 11 22 

Organisert arbeid i grupper Nr. 1-7 7 10 0 5 22 

Selvstudier Nr. 1-7 8 5 5 4 22 

Eksamenslesing Nr. 1-7 8 4 1 9 22 

Ferdighetstrening Nr. 1-7 0 1 4 17 22 

Praksisstudier Nr. 1-7 14 3 5 0 22 

Hospitering Nr. 1-7 3 0 0 19 22 

Tabell 13: Studentintervju. Selvevaluering av læringsutbyttet av ulike pedagogiske tilnærminger. Alle sju høgskolene samlet. 

Det er verd å merke seg at 14 av 22 studenter sier de har hatt godt utbytte, og ingen har hatt 

manglende utbytte av praksisstudiene. Dette er et interessant funn på bakgrunn av 

Kunnskapsdepartementets uttrykte bekymring for kvaliteten på praksisstudiene (referanselisten 3 og 

4, og her kapittel 1, punkt 1.1).  

Under halvparten svarer at de har hatt godt utbytte av de andre pedagogiske tilnærmingene. 

Ingen har hatt godt utbytte av ferdighetstrening. 17 av 22 studenter har hatt manglende utbytte. 

Dette rimer med tabell 7 som viste at det er kun en av sju høgskoler som har noe relevant 

ferdighetstrening.  

I spørsmål nr. 7 i intervjuet ble studentene spurt om hvor i praksisstudiene de hadde lært mest om 

sykepleie til migrantpasienter. De fleste studentene nevnte både spesialist- og 

kommunehelsetjenesten og mer enn et praksissted. 

Fra spesialist- eller sykehuspraksisen nevnte studentene både psykiatrisk, medisinsk og kirurgisk 

avdeling og mange spesifiserte nærmere hvilke steder som hadde utpekt seg i positiv retning. Blant 

avdelingene flest nevnte var psykiatrisk- og hjerte-lunge avdelingen. Flere hadde også hatt godt 
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utbytte av onkologisk-, nevrologiske-, akutt geriatrisk-, barsel-, medisinsk gastro-, 

infeksjonsmedisinsk-, nyre-, ortopedisk-, dagkirurgisk-, gastrokirurgisk- og post operativ avdeling. 

I kommunehelsetjenesten nevnte studentene følgende praksissteder de hadde hatt godt 

læringsutbytte av i forhold til sykepleie til migrantpasienter: 

Flest nevnte hjemmesykepleien, deretter kom sykehjem, helsestasjon, lavterskeltilbud for 

migrantpasienter, legevakt, bestillerenhet og psykososialt team. 

En av de 22 studenter hadde lært mest av deltagelse på internasjonal utveksling i Afrika. 

Svarene studentene ga, viser at de møter migrantpasienter på svært mange praksisplasser og ikke 

bare først og fremst på helsestasjon slik flere av lærerne antydet (se punkt 4.2.4).   

Under spørsmål 7 i studentintervjuene ble de også spurt om hva var det viktigste de lærte om 

sykepleie til migrantpasienter i praksisstudiene: 

Viktigheten av å bruke profesjonell tolk ble trukket frem av halvparten. De fleste hadde erfart at det 

var viktig fordi de hadde sett konsekvensene av manglende bruk av tolk, og ikke fordi de hadde 

observert eller fått praktisert å bruke profesjonell tolk. 

Viktigheten av å etablere en god kommunikasjon og å ta seg tid til å sjekke at ting faktisk er forstått, 

ble nevnt av over en tredjedel. 

Dernest var det flere som nevnte viktigheten av å respektere ulike religioner og kulturer, viktigheten 

av å finne fram til kompromisser, noen nevnte også verdien av å se hvordan folk bodde da de var i 

hjemmesykepleien. Dette hadde bidratt til at de kunne se pasienten i et mer helhetlig perspektiv. 

En av de 22 studentene nevnte at den viktigste lærdommen etter møte med migrantpasienter i 

praksisstudiene var en bevisstgjøring på egne holdninger. 

Flere nevnte at de ansatte på praksisplassene generelt kunne lite om migrantpasienter og at 

holdningen ”dersom alle får likt, får det være godt nok”, var utbredt. Flere av studentene ga derfor 

uttrykk for at dette med sykepleie til migrantpasienter ble noe de måtte finne ut av selv. Dette er et 

overraskende funn sett i lys av at 14 av 22 sa de hadde hatt godt utbytte av praksisstudiene 

(spørsmål 6 i studentintervjuene). 

Under spørsmål 7 ble studentene i tillegg spurt om de hadde forslag til gode praksisplasser for å lære 

om sykepleie til migrantpasienter. Flere mente at migrantpasienter vil man finne over alt i 

helsevesenet, med de nevnte likevel følgende steder: 

Flest foreslo hjemmesykepleien i områder hvor det bor mange migranter. Dernest kom 

helsetjenesten ved asylmottak, sykehuspraksis generelt, psykiatrien, lavterskeltilbud for migranter, 

infeksjonsavdelinger, diabetesklinikker, helsetjenesten i fengsel, sykehjem, deltakelse i 

internasjonaliseringsprogrammet. 

4.3.3 Hvilke utfordringer ser studentene? 

I spørreskjemaet er det spørsmål nr. 24 (vedlegg 3) som er det aktuelle. Svarene de sju høgskolene 

samlet ga, var følgende: 
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 1 =  
Uenig til  

delvis uenig 

2 =  
Enig til  

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

N % N % N % N % 

24. For meg er det like utfordrende å 
ha pasienter enten de er norske 
eller migranter 

 
119 

 
38,5 

 
123 

 
39,8 

 
67 

 
21,6 

 
309 

 
99,9 

Tabell 14: Spørreskjemaundersøkelsen. Utfordringer. Alle sju høgskolene samlet. 

For hvordan hver enkelt høgskole svarte, se vedlegg 9. 

Vi ser at nesten 40 % er ”enig til delvis enig” i at det er like utfordrende å ha pasienter enten de er 

norske eller migranter. Majoriteten er enten ”uenig til delvis uenig”, eller ”vet ikke”. Om disse synes 

det er vanskeligere eller lettere å ha migrantpasienter, gir imidlertid ikke dette spørsmålet svar på. 

Det sier kun noe om at de synes det er en forskjell. 

I studentintervjuene ble det først og fremst i spørsmålene 6 og 12 at studentene kommenterte 

utfordringer og mangler i studiet i forhold til å lære om migrantpasienter. Flere studenter tok opp 

flere ting. Utfordringene de så var til dels sprikende. 

I forhold til teoridelen av studiet ble det tatt opp følgende utfordringer: 

 Det er vanskelig å finne relevant sykepleielitteratur. Litteraturen er som regel for teoretisk og 

ikke praktisk rettet inn mot sykepleie 

 Det blir satt av for lite tid til undervisning om migrantpasienter 

 Det er uheldig at undervisningen om migrantpasienter blir gitt på spesielle kurs og ikke er 

integrert i den generelle undervisningen. Temaet burde mer inn i undervisningen om 

helselovgivningen, etikk og kommunikasjon 

 Det er bekymringsfullt at det kommer få på forelesninger om migranter. Mange studenter 

går på den måten glipp av viktig undervisning og forelesningene om migrantpasienter burde 

være obligatoriske 

 Det burde være flere individuelle oppgaver 

I forhold til praksisstudiene tok studentene opp følgende utfordringer: 

 Manglende bruk av tolk, eller svært begrenset bruk av tolk på praksisstedene, er et problem  

 De ansatte på praksisstedene har ofte lavt kunnskapsnivå om sykepleie til migrantpasienter 

 Relativt vanlige problemstillinger som oppstår i praksisstudier er berøring i forbindelse med 

sårskift og stell generelt, besøk og samarbeid med migrantpasienters pårørende, kosthold og 

andre spesielle behov migrantpasienter kan ha. «Dette burde vi få bedre veiledning på når vi 

er ute i praksisstudier», uttrykte flere. 

 

Til tross for at studentene påpekte en del utfordringer ved kvaliteten på praksisstudiene, mente de 

som ble intervjuet at de selv hadde hatt godt utbytte av det i forhold til denne kartleggingens fokus. 

For å bøte på svakhetene de også så, foreslo en at sykepleie til migrantpasienter burde bli en del av 

ferdighetstreningen på skolen. En annen foreslo at man kunne invitere ulike migrantgrupper til 

høgskolen slik at de kunne forklare studentene hvorfor ting var viktig for dem i forhold til berøring, 

bønnetider, kosthold, besøk osv. Studenten hadde hatt god erfaring med det i forhold til HIV positive 

og i forhold til Jehovas vitner som ikke ønsker blodoverføring. 
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4.3.4 Oppsummering av funn: problemstillingene fra studentenes perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Funn: Studentenes faglige utbytte av internasjonaliseringsprogrammet 
Spørsmålet om det å tilhøre en minoritet som ikke behersker verken det lokale språket eller skikk og 

bruk for en begrenset periode, var utgangspunktet for at internasjonaliseringsprogrammet ble 

inkludert i denne kartleggingen. Ved flere høgskoler vakte dette en viss undring. Ikke alle så 

Hva lærer studentene: 

Kunnskapsmessig viser både spørreskjema, intervjuene, litteraturstudier og observasjon at det er 

kulturdimensjonen belyst ved medisinske og kommunikasjonsfaglige spørsmål studentene hører mest 

om på forelesninger (tabell 6, spørsmålene 9 – 14 i spørreskjemaet). Selvevaluering av egen kompetanse 

i intervjuene, viser imidlertid at det er kun i spørsmålet om hva livet som etnisk minoritet i fremmed land 

kan gjøre med helsen, at litt over halvparten mener de har god kompetanse (tabell 10). 

 

Holdningsmessig viser intervjuene at studentene har tilegnet seg prinsippet om helhetlig omsorg, men 

kunnskapsmessig svikter det i forhold til bakgrunnsinformasjon (tabell 10). Holdningsmessig viser også 

intervjuene at samtlige 22 studenter ønsker å gi likeverdige sykepleietjenester til migrantpasienter. 

 

Ferdighetsmessig har halvparten, eller mer, fått erfaring med å ha migrantpasient, å undervise/veilede  

og å samarbeide med migrantpasienters pårørende i praksisstudiene. På de resterende 

ferdighetsspørsmålene om å ta innkomstrapport, å skrive pleieplan og å gjennomføre samtale med tolk, 

har godt under halvparten fått erfaring fra praksis (tabell 8). 

 

Studentenes studieteknikk: 

Ca. 64 % svarer i spørreskjemaet at de prioriterer å gå på forelesninger om migrantpasienter, men 

observasjon viste at kun ca. 45 % i gjennomsnitt gjorde det (tabell 11). Det ser imidlertid ikke ut til at 

flere velger bort disse forelesningene enn andre forelesninger (tabell 5). Kun ca. 1/3 av studentene leser 

og anvender litteraturen slik høgskolene forventer. Ca. 40 % har skrevet oppgave om migrantpasient og 

anser det som relevant eksamensstoff. Under 7 % vil skrive bacheloroppgaven om migrasjon & 

helse/sykepleie til migrantpasient (tabell 12). 

 

Den pedagogiske tilnærmingen studentene svarte de hadde hatt best utbytte av, var praksisstudiene. 

Under halvparten svarer de har hatt godt utbytte av de andre tilnærmingene. Ingen har hatt godt 

utbytte av ferdighetstrening (tabell 13). De møter migrantpasienter både i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. Flere av studentene som ble intervjuet, fortalte at de lærte av praksis fordi de 

der så konsekvensene av hvordan det ikke skulle gjøres.  

 

Utfordringer fra studentenes perspektiv: 

Problemer med å finne relevant sykepleielitteratur, undervisning om migrantpasienter bør inn i flere fag, 

bekymring for at så få kom på forelesninger og ønsket om flere individuelle oppgaver, var blant 

utfordringene som studentene nevnte fra teoridelen av studiet. 

 

Hvordan håndtere språkproblemer, mer veiledning om konkrete problemstillinger i pleien av 

migrantpasienter, i tillegg til at alle burde garanteres en praksisperiode hvor de har mulighet til å ha 

migrantpasienter, var blant utfordringene som studentene nevnte fra praksisdelen av studiet. 
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umiddelbart at dette programmet kunne gi økt kompetanse i sykepleie til migrantpasienter i Norge. 

Flere var også bekymret for at studentenes faglige utbytte av internasjonaliseringsprogrammet ikke 

var godt nok og at slik utveksling ble mest en spennende reiseopplevelse.  

I St. Meld. 14 (2008 – 2009) sier Kunnskapsdepartementet at økt internasjonalisering ikke bare er et 

mål i seg selv, men et virkemiddel til å fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning. De ønsker 

at alle høgskoler og universitet skal ha et internasjonaliseringsprogram (26). Det er derfor påfallende 

at Rammeplanen for sykepleierutdanningen (20) ikke nevner internasjonaliseringsprogrammet med 

et eneste ord. Høgskolene omtalte imidlertid internasjonaliseringsprogrammet i sine fagplaner. Blant 

målsetningene som ble nevnt der, var også det å få tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et 

flerkulturelt samfunn (se vedlegg 6).  

Studentene som ble godkjent til å delta i internasjonaliseringsprogrammet måtte være faglig sterke 

og ha vist seg skikket til å klare de utfordringer et slikt program kan by på. De lå derfor faglig sett over 

gjennomsnittet for sykepleierstudenter generelt og var på den måten ikke helt representative for 

studentmassen i sin helhet. 

4.4.1 Studentintervjuene  

Her ble studentene spurt om de selv hadde vært på internasjonal utveksling (fra 2 – 6 måneder), eller 

på kortere internasjonal hospitering (over noen uker) (Vedlegg 3). Svarene i tabellen nedenfor viser 

hva de 22 som ble intervjuet, svarte: 

 Har deltatt Ikke deltatt 

Praksisstudier i afrikansk land  2  
19 Hospitering i europeisk land 1 

 Tabell 15: Studentintervju. Har studenten deltatt i internasjonal utveksling/hospitering? Alle høgskolene samlet. 

Tabell 14 viser at av de 22 studentene var det 2 som hadde vært i praksisstudier i et afrikansk land i 

tre måneder. En hadde vært fire uker på hospitering i et europeisk land. 

Da de tre studentene ble spurt om hva de syntes var det faglige utbyttet av disse studieoppholdene, 

svarte de følgende: 

 ”Jeg fikk selv oppleve hvor vanskelig det er når du ikke kan språket.” 

 ”Jeg ble skremt over hvor fort jeg godtok den lokale praksisen fordi jeg var i mindretall. De 

brukte for eksempel ikke skjermbrett ved bleieskifting.” 

 ”Hvis jeg får en afrikansk pasient her hjemme, som kommer fra slike forhold som jeg ble kjent 

med i Afrika, tror jeg at jeg vil forstå pasienten bedre.” 

 ”Lærte noe om mangfoldet i dette afrikanske landet: mange stammer, mange språk, mange 

ulike måter å leve livene sine på.” 

 ”Jeg ble mer bevisst min egen kulturelle bakgrunn.” 

De tre studentene hadde med andre ord hatt et læringsutbytte som berørte både 

kunnskapsgrunnlaget, holdninger og ferdigheter. Det omfattet språkproblemer, maktrelasjoner, 

bakgrunnskunnskap, mangfold og andres og egen kulturbakgrunn. Overføringsverdien av dette til 

sykepleie til migrantpasienter i Norge synes klar. 
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I intervjuene ble studentene i tillegg spurt om de var blitt kjent med utenlandske studenter som var 

kommet til deres høgskole på tilsvarende utveksling eller hospitering. Tabellen under viser hva de 

svarte: 

 Ble kjent med Ble ikke kjent med 

Utveksling fra skandinaviske land 3  
17 Utveksling fra USA 1 

Hospitering fra afrikansk land 1 

Tabell 16: Studentintervju. Ble studentene kjent med utenlandske studenter på utveksling/hospitering ved deres høgskole? 
Alle høgskolene samlet.  

To av de skandinaviske utvekslingsstudentene hadde vært ved høgskolen i 12 uker, en 8 uker. 

Utvekslingsstudenten fra USA hadde vært ved høgskolen i 16 uker. Det var ukjent hvor lenge den 

afrikanske studenten på hospitering hadde vært ved høgskolen. 

Studentene ble spurt om de hadde hatt noe faglig utbytte av disse bekjentskapene. Kun en hadde 

hatt det. Hun svarte: 

 ”Jeg lærte om helsevesenet i USA.” 

Vi ser at de norske studentene har hatt lite utbytte av at utenlandske studenter har studert ved deres 

høgskole.  

4.4.2 Observasjon av to gruppesamtaler 

To gruppesamtaler mellom lærer og studenter som nylig var kommet hjem fra praksisstudier i to 

afrikanske land, ble observert.  

Den ene gruppen besto av ti studenter.  De hadde delt seg i to undergrupper (gruppe 1A og 1B). Den 

andre gruppen, gruppe 2, besto av fire studenter. Samtalen var en veiledningstime over en oppgave 

de skulle skrive. Av det som kom fram av sykepleiefaglig utbytte, var det en del som var felles, men 

også noe som var forskjellig for de to gruppene. 

Tema for oppgaven:  

Studentene skulle vise at de hadde tilegnet seg forståelse for organisasjonsteori, ledelse, etikk og 

juss. Med utgangspunkt i en situasjon som hadde engasjert dem under praksisstudiene i Afrika, skulle 

de utforme og drøfte en problemstilling med fokus på en sykepleiefaglig utfordring. Fokus skulle 

rettes mot likheter og forskjeller mellom sykepleietjenesten og helsevesenet i Norge og i 

utvekslingslandet.  

Valg av problemstilling: 

Gruppe 1A ville skrive om innleggelse av veneflon i det afrikanske utvekslingslandet og i Norge. De 

ville fokusere på hvordan den ble lagt inn, hygiene, hvordan man setter medisiner via veneflon og 

bruker teknisk utstyr, overvåkning og hvordan informasjon ble gitt til pasienten.  

Gruppe 1B ønsket å skrive om førstehjelp/hjerte-lungeredning i det afrikanske utvekslingslandet og i 

Norge. Problemstillingene de ønsket å fokusere spesielt på, var organisering av akuttmottak, rutiner 

for internopplæring av personalet, orden og tilgang til akutt-tralle, i tillegg til verdien av et 

menneskeliv. 
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Bakgrunn for valg av problemstilling for gruppe 1A: 

Studentene fortalte at det var mye dehydrering blant pasientene. Rutinemessig ble det lagt inn 

veneflon ved innleggelsen. Sykepleierne/studentene ventet ikke på at legene skulle forordne det. 

Stort sett var det studentene som utførte slike prosedyrer, uten veiledning fra lærere/personalet. 

Dette var forskjellig fra hva de var vant til fra Norge. 

Grunnet manglende veiledning observerte de norske at det kunne være tilfeldig om hygieniske 

prinsipper ble fulgt ved innleggelse av veneflon. De norske mente også at de lokale 

sykepleierstudentene hadde manglende opplæring i bruk av utstyr. Sykehuset hadde for eksempel 

dråpetellere, men studentene ble ikke gitt opplæring i hvordan det skulle brukes. Studentene sto 

derfor ofte i grupper og diskuterte hvordan de skulle gjennomføre en prosedyre før de prøvde seg 

fram på pasientene. Faren for feilmedisinering var stor. 

I tillegg mente de norske at de lokale sykepleierstudentene hadde et sviktende teoretisk grunnlag og 

hadde lært lite om medikamenter og bivirkninger. Derfor ble overvåkningen vanskelig. De norske 

opplevde at pasientene ble ”forsøkskaniner”.  

Den siste forskjellen gikk på relasjonen sykepleier/pasient. De norske hadde observert at 

sykepleierne stort sett ikke underviste eller veiledet pasientene. Årsaken antok de kunne ha 

sammenheng med at pasientene representerte mange stammer og språkgrupper. I tillegg visste 

pasientene generelt lite om kropp og helse. De hadde derfor inntrykk av at de lokale sykepleierne og 

studentene i utgangspunktet hadde gitt opp å undervise og veilede pasientene. Riktignok hang det 

noen plakater og tegneserier med helseinformasjon på veggene, men leseferdigheten var ikke alltid 

så god. 

I forhold til etikk ønsket også studentene å ta opp en form for dobbeltkommunikasjon de hadde 

observert i kommunikasjonen sykepleier/pasient. De norske opplevde at sykepleiernes relasjon til 

pasientene var både røff og autoritær. Det hadde gjort inntrykk på dem at når en fødende kvinne 

skrek, ble hun slått og fikk beskjed om at hvis hun ikke gjorde som sykepleierne sa, ville det være 

hennes skyld om barnet døde. Samtidig hang det sitater fra Ghandi på veggen som sa: ”Vi skal være 

takknemlig for at vi har pasienter. De skaffer oss jobb. Vi bør derfor behandle dem pent.” 

Bakgrunn for valg av problemstilling for gruppe 1B: 

Studentene fortalte at et barn på 1½ år hadde hatt diaré og oppkast i to dager. Bestemor oppdaget at 

hun ikke fikk kontakt med barnet. Det var gått ca. ½ t. da hun kom fram til sykehuset og satte seg i 

køen. En sykepleier oppdaget tilfeldigvis barnet og så at det ikke var liv. En tralle ble hentet fram og 

barnet kjørt inn. Hjerte-lungeredning ble forsøkt. De fikk hjertet i gang, men ikke pusten. Barnet 

hadde antagelig vært dødt en stund. 

Under gjenopplivingsforsøket mente de norske å ha observert at kunnskapsnivået var lavt både hos 

de lokale sykepleier- og medisinstudentene, og også hos noen av legene. De var usikre på hvordan 

prosedyren skulle utføres og det hadde blitt mye diskusjon og kaos. Akutt-trallen ble ikke funnet 

fram. Den sto bortgjemt blant mye annet rot. 

I forhold til etikk, hadde de som sagt valgt å fokusere på verdien av et menneskeliv i dette afrikanske 

landet, sammenliknet med Norge. Studentene mente det var store forskjeller. Som eksempel trakk 
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de fram en annen situasjon der en pasient hadde dødd. For å trøste de norske hadde de lokale 

helsearbeiderne sagt: ”Det er ingen ting å bry seg om. Han var bare en psykiatrisk pasient.” 

Gruppe 2s refleksjoner etter praksisperioden: 

Gruppe 2 ønsket å bruke veiledningstimen til en refleksjon over praksisperioden. Utdanningen av 

sykepleiere i dette afrikanske landet og i Norge var ulikt organisert. I det afrikanske landet var 

sykepleierutdanningen 5-årig og lå under medisinsk fakultet. Studentene kunne mye om 

sykdomslære og behandling av ulike sykdommer. De norske mente de kunne mer enn dem på dette 

området. Imidlertid, selv om de afrikanske studentene kunne mye om behandling av ulike 

sykdommer, var det ofte at disse behandlingene ikke var tilgjengelige.  Dette sto i motsetning til hva 

som stort sett er tilfelle i Norge. 

Som studenter på praksisstudier hadde de opplevd at når de bare tok initiativ selv, hadde de lokale 

sykepleierne og legene villig lært fra seg. De hadde fått teoretisk og praktisk opplæring i å legge inn 

veneflon, kateterisere og sårskift. De var imponert over denne villigheten fra staben til å lære fra seg. 

Studentene hadde gjort seg en del etiske refleksjoner. Et eksempel de trakk fram var da de skulle 

trene på å legge inn veneflon. Pasienter ble ganske enkelt utpekt til å være ”forsøkskaniner”, slik de 

norske opplevde det. Naturlig nok hadde det blitt en del prøving og feiling. De norske var sikre på at 

dette måtte være smertefullt for pasientene. De nasjonale sykepleierne viste imidlertid ingen empati 

med pasientene, slik norske sykepleierstudenter blir sekundærsosialisert til å gjøre gjennom 

utdanningen. Pasientene fortrakk heller ikke en mine. 

Ved flere anledninger opplevde de relasjonen sykepleier/pasient som både autoritær og røff. 

Eksempler de nevnte var at på føden, hvor fødslene gikk på løpende bånd, kommuniserte personalet 

med de fødende i form av kommandoer, ikke oppmuntring, veiledning og trøst. Noe av det samme 

gjorde seg gjeldende ved dødsfall. Dødsfall ble håndtert på en ekspeditt måte. Pårørende fikk ikke 

tatt farvel og ikke sett den døde før han ble pakket inn i et laken. De norske savnet å se empatien i 

slike situasjoner, men hadde også reflektert over at knapphet på ressurser, og få pleiere på mange 

pasienter, kunne være årsak til den lokale praksisen. 

I løpet av praksisperioden hadde de norske vært involvert i flere kritiske og stressfylte situasjoner. 

Samholdet dem imellom hadde imidlertid vært godt, og de hadde erfart at de hadde klart mer enn de 

i utgangspunktet trodde. Dette hadde gitt dem en positiv mestringsfølelse. 

Observert interaksjon mellom lærer og studenter i de to samtalene: 

Læreren lyttet til det som studentene ønsket å ta opp med henne, ga respons, og styrte samtalen på 

en mild måte der hun passet på at alle fikk slippe til. Studentene hadde mye av initiativet. 

Observasjonen av disse samtalene skilte seg derfor fra tidligere observasjon av forelesninger. I 

gruppesamtalene var det større grad av interaksjon. Læreren ga råd om relevant litteratur i forhold 

til problemstillingene studentene tok opp.  

Likheter og forskjeller mellom de to gruppenes erfaringer: 

Selv om de to gruppene hadde vært i hvert sitt afrikanske land, hadde opplegget for praksisstudiene 

vært likt. De hadde vært på 8 ukers sykehuspraksis hvor de hadde blitt fulgt opp og samarbeidet med 

lokale helsearbeidere og lokale sykepleierstudenter. Begge gruppene hadde fått et kort besøk av 

lærer fra Norge i løpet av praksisperioden. 
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Gruppene hadde opplevd at det var markert forskjell mellom kunnskapsnivået til de lokale 

sykepleierstudentene i de to landene. Mens den ene gruppen opplevde at de lokale studentene 

kunne mye mer enn dem selv om sykdommer og behandling av ulike sykdommer, opplevde den 

andre gruppen det motsatte. 

Gruppene hadde også opplevd markerte forskjeller mellom de to landenes lokale stabs villighet til, 

eller prioritering av, å undervise studentene. 

Begge gruppene hadde opplevd relasjonen sykepleier/pasient som autoritær og røff. De opplevde at 

pasientene ble brukt som ”forsøkskaniner” og savnet den empatiske innlevelsen i pasientens 

situasjon. 

Sykepleiefaglig refleksjoner etter praksisstudiene i Afrika for de to gruppene: 

Begge gruppene hadde vært involvert i kritiske og stressfylte situasjoner. De hadde erfart at i slike 

situasjoner er det viktig ikke bare at den enkelte har teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter på 

plass, men at også organiseringen av arbeidet, orden, systematisk internopplæring, og miljøet 

teammedlemmene i mellom er viktig. Den største faglige forskjellen de hadde opplevd, gikk derfor på 

holdninger. 

Praksisstudiene i Afrika hadde medført refleksjon blant de norske studentene rundt flere etiske 

prinsipper. I forhold til relasjonen sykepleier/pasient gikk refleksjonen på empati med pasienten, 

kommunikasjon, undervisning og veiledning. I forhold til pårørende gikk refleksjonen også på empati 

og ivaretakelse av pårørende i forbindelse med dødsfall, og også på forholdet mellom menneskeverd 

og diagnoser. Begge gruppene hadde reflektert over forholdet mellom tilgang på ressurser, kunnskap 

og etikk. 

4.4.3 Praksisstudier ved Tanga International Competence Center, Tanzania   

Jeg fikk tillatelse til å observere forelesninger på et to dagers seminaret for studenter som snart 

skulle reise på internasjonal utveksling/praksisstudier i helsefremmende og forebyggende arbeid i 

Tanzania, Tanga International Conference Center (TICC) (vedlegg 7). Ca. 35 studenter var til stede.  

Jeg fikk adgang til å observere følgende forelesninger: 

 Helsefremmende og forebyggende arbeid generelt og relatert til forhold i Tanzania 

 Epidemiologi 

 Transkulturell sykepleie – teori og anvendelse i møte med pasienter og brukere fra andre 

kulturer 

 Hvordan studere sykepleie i andre kulturer? Læring og pedagogiske hjelpemidler 

Foreleserne var sykepleiere ”i bunnen” og erfarne lærere som hadde hatt flere tidligere kull 

sykepleierstudenter på utveksling i afrikanske land, også Tanzania. Det ble observert at lærerne aktivt 

henvendte seg til studentene, oppmuntre dem til å komme med spørsmål, kommentarer og 

lignende. Responsen var ikke overveldende, men noe dialog og interaksjon ble det.  

Fokusgruppeintervju: 

Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervju av 25 norske sykepleierstudenter på 8 – 12 ukers 

praksisstudier i helsefremmende og forebyggende arbeid i landsbyer som lå i nærheten av TICC. Hver 

gruppe besto av 8 – 9 personer som hadde vært sammen i en landsby. De hadde gjennomført sine 

praksisstudier i nært samarbeid med, og under veiledning av norsk sykepleier, tidligere rektor ved 
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den lokale sykepleierhøgskolen og TICCs personale. Dette året hadde det ikke vært mulig å få til et 

samarbeid med de lokale sykepleierstudentene på grunn av nasjonale budsjettmessige årsaker. 

For fokusgruppeintervjuets oppbygning og gjennomføring, se punkt 3.3.5 og vedlegg 8.  

Programmet for praksisstudiene ved TICC: 

Studentene fortalte at alle hadde gått gjennom en ukes innføring på TICC der de fikk undervisning 

om: 

 Tanzania og Tanga (kultur og historie) 

 FNs 8 millenniumsmål (vedlegg 7) 

 2 – 3 timers swahili undervisning daglig  

Så fulgte to uker med utplassering i landsbyer. Studentene var da delt i tre grupper og hadde med 

seg tolk som tolket fra swahili til engelsk. Det var tanzanianske ansatte ved TICC som fungerte som 

tolk. De kunne engelsk, men hadde ingen opplæring i å tolke. De hadde heller ikke noen 

helseutdannelse. Tidligere rektor ved den lokale sykepleierhøgskolen var en godt skolert sykepleier, 

men manglet opplæring i å tolke. Hun fungerte både som veileder, men også som tolk for 

studentene. 

Etter første uke i landsbyen, tilbrakte de weekenden på TICC hvor de hadde refleksjon og swahili 

undervisning. Etter ytterligere en uke i landsbyene, fulgte en uke på TICC hvor de arbeidet med 

innsamlet materiale og lagde en rapport om hva de ville fokusere på i landsbyen og hvordan de ville 

gjøre det. Denne ble lagt fram og diskutert i plenum. 

Femte og sjette uke var studentene tilbake i landsbyen og arbeidet med de problemstillingene de var 

blitt enige om å fokusere på. Sjuende uke var studentene tilbake på TICC hvor de presenterte 

prosjektene sine for ledere på landsby- og distriktsnivå. De gjennomførte også en evaluering av 

opplegget de hadde vært igjennom. I tillegg var det i denne uken at fokusgruppeintervjuene ble 

gjennomført. 

Initiativ som var satt i gang av studentene i landsbyene, skulle delvis følges opp av 

landsbybefolkningen selv, ansatte ved TICC og nye studentgrupper som snart ville følge. 

Problemstillinger studentene hadde jobbet med: 

 

 Tannhelse 

 Smitteveier for HIV/AIDS 

 Hygiene 

 Barns helse 

 Gravide kvinner 

 Kosthold 

Målsetning med studentenes arbeid i landsbyene: 

 ”Health literacy” av landsbybefolkningen 

 ”Empowerment” av landsbybefolkningen 
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”Health literacy” vil si evnen til å forstå helseinformasjon og å kunne bruke denne informasjonen 

effektivt. ”Health literacy” er derfor en sentral ferdighet i arbeidet for ”empowerment” (28). 

Metoder studentene hadde benyttet: 

 Observasjon 

 Intervju 

 Tolk 

 Undervisning/veiledning 

o Dukketeater 

 ”Under the tree meeting” 

”Under the tree meeting” var en lokal praksis. Når landsbyen trengte å diskutere noe, trommet man 

på trommer for å varsle at det ble sammenkalt til møte. Man brukte skyggen av et tre til 

forsamlingssted. Sykepleierstudentene brukte denne metoden for å kunne få informasjon om hvilke 

forventninger landsbyen hadde til dem, og om det var spesielle problemer de ønsket å jobbe med. 

Sykepleierstudentene benyttet også anledningen til å informere om hva de hadde mulighet til å bidra 

med. Senere brukte også noen av dem samme metode for å undervise større grupper om et tema. 

Hovedspørsmålet for denne kartleggingen: 

Før fokusgruppeintervjuene fikk studentene informasjon om at fokus for samtalene skulle være 

studentenes faglige læringsutbytte av praksisstudiene ved TICC og hvilken overføringsverdi dette 

læringsutbytte ville ha i forhold til sykepleie til migrantpasienter i Norge. Studentene tok opp mange 

temaer. Her refereres det til temaer som det ble snakket mest om i alle tre gruppene. 

Språk: 

Et av temaene som gikk mye igjen, var hvor vanskelig det hadde vært ikke å kunne språket. Mange 

hadde vært syke under oppholdet, spesielt med malaria. De hadde kjent på hjelpeløsheten nettopp 

fordi de ikke kunne språket og ikke kunne forklare seg. De trodde at denne erfaringen ville gjøre det 

lettere for dem å forstå hvordan en migrantpasient, uten norskkunnskaper, opplever tilsvarende 

situasjon hjemme. En sa det slik: 

”Når man på grunn av språkproblemer mister muligheten til å forklare seg, mister man også 

noe av sin identitet. Man kan rett og slett ikke delta slik man vil.” 

Tolk: 

Studentene hadde reflektert mye rundt dette å samtale gjennom tolk. De hadde vært helt avhengig 

av tolken, men hadde opplevd at det kunne oppstå mange misforståelser.  Noen ganger var 

problemet at tolken ikke kunne nok om kropp og helse og derfor ikke klarte å oversette. 

Sykepleierstudentene var også usikre på hva som var mer tabu der, enn hjemme. Mange ting i 

sykepleien dreier seg om ”private” ting. Av den grunn var de også ofte usikre på hva som faktisk ble 

oversatt. At de som regel hadde mannlig tolk, mens de ofte snakket med kvinner, gjorde ikke dette 

problemet mindre. Likevel, en ting var de sikre på. De ville bruke mer profesjonell tolk hjemme, ikke 

familiemedlemmer eller barn. 

Kultur: 

Mange ga uttrykk for at de ville være mer forsiktige med å bruke kulturbegrepet når de kom hjem. 

De begrunnet dette med at kultur ofte blir assosiert med forskjeller mellom mennesker. 
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Studieoppholdet i Tanzania hadde imidlertid lært dem at som individer var det mye de hadde felles 

med lokalbefolkningen. De ville derfor prøve å fokusere mer på det som er likt. En av gruppene 

resymerte det slik: 

”Pasientene her har de samme behov som pasientene hjemme, - omsorg. Usikkerheten hos en 

gravid 16 åring her og hjemme er ganske lik. Det er ikke spesielt populært å bli gravid verken 

her eller der i den alderen.” 

En annen gruppe resymerte det slik: 

”Kultur? – Ikke alt er kultur. Mye er også personlighet. Alle afrikanere er ikke like. Det er lett å 

gjemme seg bak kultur.”  

Å spørre pasienten: 

Det var mye sykepleierstudentene hadde observert, men som de ikke umiddelbart hadde forstått. De 

hadde derfor blitt mer vant til å spørre. Nå visste de for eksempel at når landsbybefolkningen knyttet 

navlestrengen rundt halsen på den nyfødte, var det fordi de trodde at dette ville forebygge impotens 

hos guttene og sterilitet hos jentene. De hadde også blitt mer bevisste på at de måtte stille åpne 

spørsmål. Det ville gjøre det lettere å få tak i hvilken kunnskap folk hadde og hvordan deres 

virkelighet var. 

En gruppe oppsummerte viktigheten av å spørre pasienten slik: 

”Her har vi lært at vi kan spørre pasienten. Det kan føre til at pasienten føler seg bedre i

 varetatt. Når vi spør, får de mulighet til å forklare hva som er viktig for dem. Derfor vil vi 

prøve å spørre pasientene mer hjemme også.”  

Å kartlegge før man iverksetter sykepleietiltak: 

Alle gruppene hadde lagt vekt på å kartlegge før de satte i gang tiltak. En gruppe forklarte hvordan de 

var blitt oppmerksom på at det er viktig å kartlegge hva pasienten kan, før man begynner å veilede 

og undervise: 

”En 16 år gammel gravid jente trodde barnet ville komme ut gjennom navlen når det skulle 

fødes. Her lærer ikke barna om kropp og helse på skolen.” 

Denne kartleggingen av jentas kunnskapsgrunnlag om fødselen hun snart skulle igjennom, gjorde det 

lettere for sykepleierstudentene å vite hvordan de skulle legge opp undervisningen slik at jenta 

kunne nyttiggjøre seg den. 

Andre studenter hadde blitt involvert i sårstell på en liten gutt med store brannskader. For å pleie 

barnet sitt hadde mor smurt sand i sårene. Hun trodde det ville hjelpe. Foreldrene hadde også 

kontaktet en lokal medisinmann, som hadde foreskrevet remedier. Et par dagers observasjon gjorde 

det imidlertid klart, både for studentene og foreldrene, at denne behandlingen ikke førte fram. De 

fikk derfor lov av foreldrene til å ta gutten med til lege og avtalte at studentene skulle følge opp 

sårbehandlingen. Behandlingen skjedde i dialog med foreldrene. Antibiotika, saltvann og sårskift 

etter hygieniske prinsipper ga resultater. Også foreldrene ble fornøyd og lettet over at gutten deres 

etter hvert fikk det bedre. 
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Slike erfaringer hadde minnet sykepleierstudentene på sykepleieres samfunnsansvar og at de kan 

spille en rolle for å bedre folkehelseopplysningen eller folks ”health literacy” både der og hjemme, 

men at det først er viktig å kartlegge hvilke forestillinger folk har om kropp, helse og behandling, slik 

at man vet hva som er utgangspunktet og hvor man skal starte. 

Etikk: 

Også sykepleierstudentene som deltok i fokusgruppeintervjuene hadde opplevd at pasienter ble 

slått. De norske opplevde behandlingen som autoritær, kommunikasjonen, informasjonen og 

empatien som fraværende osv.  Dette hadde medført mye fagetisk diskusjon dem imellom. En 

student utbrøt: 

 ”Kunnskap er makt, og her deler ikke sykepleierne og jordmødrene den med pasientene!”  

Sykepleierstudentene hadde opplevd at de nå var en minoritet, på lik linje med migranter hjemme, 

og at det gjorde det vanskelig å si ifra. Der de hadde gitt til kjenne sin reaksjon, opplevde de at folk 

ikke forsto hva som var problemet. De hadde imidlertid også opplevd noen lokale helsearbeidere 

som reagerte som dem. Disse erfaringene hadde bidratt til å bevisstgjøre studentene på at man ikke 

skal skjære alle over en kam, selv om de kommer fra samme land. Holdningsforskjeller finnes også 

innenfor en og samme nasjonale gruppe. 

Studentene hadde også reflektert over at manglende ressurser kan sette sitt preg på praksisen. De 

hadde for eksempel kartlagt at på fødestuen var det gjennomsnittlig 65 fødsler i døgnet. 2 jordmødre 

var på vakt på dagtid og 1 om natten. En student konstaterte derfor følgende: 

”Personalet på fødeklinikken har dårlig tid. Vi har dårlig tid hjemme. Alle haster vi fra pasient 

til pasient. Uansett, målet er det samme: Barnet skal ut (fødes), såret skal gro osv. Men 

måten vi håndterer det på kan være forskjellig.” 

Å kjenne sine rettigheter: 

Om helsevesenet i Tanzania hadde studentene bl.a. lært at tannbehandling for barn under 6 år er 

gratis. Dette visste ikke landsbybefolkningen. HIV/AIDS medisiner var også gratis. Heller ikke dette 

var godt kjent blant alle. Noen sykepleiere tok seg betalt for slike medisiner. Mangel på kunnskap 

blant landsbybefolkningen om hvilke rettigheter de hadde, førte til at flere ikke benyttet seg av/ikke 

fikk tilgang til de helsetjenester de hadde både rett til og bruk for. Sykepleierstudentene reflekterte 

over at noen migrantpasienter antagelig ikke kjente til sine rettigheter i Norge. For at 

helsetjenestene både der og her skulle bli likeverdige, var de blitt bevisstgjorte på viktigheten av at 

pasienten kjenner sine rettigheter. 

 

Studentenes evaluering av eget faglig utbytte: 

Studentene ga uttrykk for at oppholdet ved TICC og i landsbyene hadde bevisstgjort dem på mange 

sentrale funksjoner i sykepleien. Her hadde de ikke hatt kontaktsykepleier de kunne gjemme seg bak, 

slik de kunne hjemme, men måtte stole på samarbeidet dem i mellom, søke veiledning på TICC og 

spørre pasientene. På den måten hadde de kommet fram til hvordan de skulle jobbe med 

grunnleggende behov. De slo fast at så god praksis i sykepleie i forholdt til grunnleggende behov 

hadde de ikke hatt tidligere i studiet.  
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4.4.4 Oppsummering: studentenes faglige utbytte av internasjonaliseringsprogrammet 

 

  

Studentene som deltok i internasjonaliseringsprogrammet måtte på forhånd ha bevist at de var 

faglig sterke og personlig egnet til å klare de utfordringer et slikt studieopplegg krever. 

Følgende metoder er brukt i kartleggingen av studentenes faglige utbytte av internasjonaliserings-

programmet: Spørreskjema, observasjon av forelesninger, observasjon av gruppesamtaler, 

fokusgruppeintervju. 

Det innsamlede materialet viser at studentene hadde hatt utbytte av studieoppholdet både når det 

gjelder kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Materialet viser at de hadde fått økt sin 

sykepleiekompetanse, også i forhold til migrantpasienter i Norge. Dette ser ut til å være en effektiv 

pedagogisk metode til å lære mye på kort tid. De viktigste tingene som kom fram var: 

 Økt forståelse for hvor vanskelig det er når du er syk og ikke kan språket 

 Økt bevissthet om hvor viktig det er å ha profesjonelle tolker med et visst kunnskapsnivå 

når det gjelder kropp og helse 

 Økt bevissthet om viktigheten av å spørre pasienten og kartlegge situasjonen før tiltak 

iverksettes 

 Økt bevissthet om viktigheten av undervisning/veiledning i forholdet sykepleier/pasient og 

i forholdet sykepleier/student 

 Økt bevissthet om andres og egen kulturbakgrunn, og at kultur ikke forklarer alt 

 Økt bevissthet om at vi som mennesker og individer har mye felles 

 Økt bevissthet om mangfoldet innenfor en og samme nasjonale gruppe og at ikke alle kan 

skjæres over en kam 

 Økt bevissthet om viktigheten av orden, internopplæring og samarbeid på arbeidsplassen 

 Økt bevissthet rundt etiske spørsmål, empati med pasienten, verdien av et menneskeliv og 

sykepleieres samfunnsansvar 

 Økt bevissthet om at tilstrekkelig ressursgrunnlag er viktig for å opprettholde en etisk god 

praksis 

 Norske studenter har hatt lite faglig utbytte av utenlandske studenter som har kommet på 

utveksling til deres studiested 
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5 Diskusjon av funnene 
Diskusjonen av funn tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets formulering av formålet med 

bachelorgraden i sykepleie, se punkt 2.1.1. Til bakgrunnen for diskusjonen ligger også norsk 

helselovgivning som bygger på prinsippet om likeverdige helsetjenester, se punkt 1.2. 

5.1 Diskusjon av temavalgene i undervisningen 
I kapittel 1 ble mangfoldet i dagens norske befolkning poengtert. Mangfoldet omhandler språklig 

bakgrunn, livserfaringer, kulturell bakgrunn, opprinnelse, oppholds status, helseprofil og 

sosioøkonomiske forhold. Å lære om dette mangfoldet er nødvendig for å kunne yte likeverdige 

sykepleietjenester til alle. Det kan derfor være interessant å diskutere funnene opp mot det 

Kunnskapsdepartementet mener er nødvendig at studentene får en innføring i, hvilke tema 

høgskolene inkluderer i undervisningstilbudet og hva studentene sier om temavalgene. 

5.1.1 Kultur 

I Rammeplanen for sykepleierutdanningen (20) så vi at kulturdimensjonen ved migrantpasienter 

nærmest var det eneste som eksplisitt ble nevnt (se 2.1.7). 

I høgskolenes undervisningsprogram, med eksplisitt relevans for sykepleie til migrantpasienter (tabell 

3), så vi at kulturaspektet ble prioritert. Kultur ble nevnt trettiåtte ganger, spørsmål av medisinsk 

karakter 20 ganger, kommunikasjon tre ganger, etikk to ganger, helselovgivningen og likeverdige 

helsetjenester null ganger (se 2.3.1).  

I en helsefaglig utdanning, som innebærer en «dannelse» mot yrket (2.2.1), hvor studentene skal 

lære å gi sykepleie i forhold til hvordan pasienten erfarer å være syk, og ut fra kunnskaper om 

sykdommers årsak, diagnostikk og prognose (2.1.1), og som i tillegg er tuftet på NSFs yrkesetiske 

retningslinjer hvor prinsippet om helhetlig sykepleie er nedfelt i § 2 (21), er det påfallende at dette 

ikke reflekteres bedre i målsetningene med undervisningen. Mangfoldet, som er beskrevet i kapittel 

1, kommer ikke fram her.  

I forelesninger ble det riktig nok undervist om andre dimensjoner ved migrantpasienter enn deres 

kulturbakgrunn (tabell 6), men i lærerintervjuene kom det likevel frem en viss bekymring for at 

kulturdimensjonen ble prioritert i undervisningen på bekostning av andre viktige dimensjoner av 

betydning for sykepleie til migrantpasienter (se 4.2.3) 

I spørreskjemaundersøkelsen svarte mange studenter at de prioriterte å gå på forelesninger som 

omhandlet, kultur og kommunikasjon i forhold til spørsmål om helse/sykdom/behandling (spørsmål 

12 og 13). Henholdsvis 80,9 % og 79,6 % svarte de prioriterte disse forelesningene. Spørsmål 11, om 

migranter og helseprofiler/forekomst/vanligste sykdommer, var det færre som prioriterte, nemlig 

69,9 % (tabell 8). Observasjon av disse forelesningene ga imidlertid innsyn i at kun i gjennomsnitt 

45,7 % møtte på disse forelesningene (tabell 11).  

Kultur var ikke det temaet som sto øverst på studentenes ønskeliste over mer undervisning. I den 

grad de ønsket mer undervisning om kultur, var det i konkrete pleiesituasjoner (se punktene 4.3.1 og 

4.3.3).  Temaene de nevnte var berøring i stell og ved sårskift, spesielt når pleier og pasient ikke var 

av samme kjønn, spørsmål knyttet til døden, stell av døde og ritualer knyttet til døden, hvordan 

samarbeide med pårørende når mye besøk blir et problem i avdelingen, innvandreres kosthold osv. 
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Studentene etterlyste med andre ord mer undervisning og veiledning i interkulturell kommunikasjon 

knyttet til konkrete pleiesituasjoner. 

Å skaffe seg kunnskap om alle de kulturelle variasjoner som finnes blant migrantbefolkningene i 

Norge, er et urealistisk og unødvendig prosjekt. Befolkningen består av personer med bakgrunn fra 

219 land og selvstyrte regioner (se 1.2). Innenfor hvert land kan det finnes folk med mer eller mindre 

ulik kulturbakgrunn. Kultur er dessuten et fenomen i stadig endring. Ingen kan forvente at 

sykepleiere til en hver tid er oppdatert på alt dette. 

Fordi det er urealistisk og unødvendig å være oppdatert på hva som skjer med kultur i alle 

verdenshjørner, er det viktigere å høre på budskapet fra lærerne, og også fra professor i medisinsk 

antropologi. Lærerne oppfordrer studentene til å møte pasientene som individuelle medmennesker, 

ikke som sitt opprinnelsesland «kultur». De oppfordrer også studentene til å spørre pasienten og 

lytte aktivt (se 4.2.4). Professoren i medisinsk antropologi sa: 

 Lytt til det som pasienten har å si, ikke bare om den aktuelle sykdomsopplevelsen, men også 

om den større sosiale konteksten sykdommen utspiller seg i 

 Spør slik at pasientens egne forklaringsmodeller og det meningsinnhold han eller hun legger i 

sine lidelser, kommer fram 

 Ta den informasjon pasienten gir deg, på alvor i pleien og behandlingssituasjonen (se 3.2) 

Dersom studentene internaliserer budskapet i disse oppfordringene, er det et godt skritt på veien til 

at fremtidige sykepleiere vil kunne tilby både helhetlige og likeverdige helsetjenester til hele 

befolkningen, også migrantpasienter. 

Det fremgår av det foregående en viss skepsis til Rammeplanens og Fagplanenes sterke fokuseringen 

på kultur. I et kommunikasjonsperspektiv er imidlertid kulturdimensjonen viktig. I sykepleien er det 

vesentlig å ha et reflektert forhold til at vi alle har en kulturbakgrunn. Kulturbakgrunnen til 

sykepleier, pasient og pårørende vil virke inn på kommunikasjonen og samhandlingen dem imellom. 

Noen av studentene var inne på viktigheten av å være bevisst egen kulturbakgrunn (se 4.3.1, 4.4.1, 

4.4.3 og 4.4.4). I denne kartleggingsundersøkelsen kom det imidlertid ikke frem at sykepleieres 

profesjonskultur blir tillagt vekt i utdanningen. Det var stort sett «de andres» kultur det gikk på. 

Kanskje vi har noe å lære av sykepleieutdanningen i New Zealand og Irihapeti Ramsdens teori om 

«Cultural Safety» (29, 30). I New Zealand går studentene gjennom en tre trinns prosess der de jobber 

med å bli trygge på både egen og andres kulturbakgrunn og erkjenne og respektere forskjellene.  

 

Det sykepleierstudentene lærer om andres kultur, kan gjøre det lettere å stille pasienter og 

pårørende spørsmål som de oppfatter som relevante (31). I neste omgang kan relevante spørsmål gi 

oss mer informative svar. Informative svar er blant de faktorene som må til for å kunne realisere 

deler av hva Rammeplanen sier er sentralt i sykepleien, nemlig å gi pleie, omsorg og behandling ut fra 

hvordan det erfares å være syk (se 2.1.1).   

5.1.2 Språkproblemer og tolk  

Å gi pleie, omsorg og behandling ut fra hvordan det erfares å være syk, forutsetter at sykepleier, 

pasient og pårørende snakker sammen. Det forutsetter også at i de tilfeller der sykepleier, pasient og 

pårørende ikke har et felles språk, får sykepleieren assistanse fra en kvalifisert, profesjonell tolk. 
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Hvordan håndtere språkproblemer og bruk av tolk var det problemet som toppet studentenes 

ønskeliste over temaer de ba om mer undervisning og veiledning i. Under observasjon av fremlegg av 

prosjektarbeid, var språkproblemer og bruk av tolk et fremtredende tema (4.3.1). I 

spørreskjemaundersøkelsen svarte 75,4 % at de prioriterte å gå på forelesninger om bruk av tolk 

(tabell 8). I studentintervjuene svarte likevel kun 42 % av studentene at de hadde «god kompetanse» 

i bruk av tolk (tabell 10). Videre, da studentene ble spurt om de hadde like god handlingskompetanse 

overfor migrantpasienter som overfor norske, svarte de fleste at det avhang av om pasienten kunne 

norsk eller engelsk (4.3.1). Å ha «handlingskompetanse» i noe, vil si at man ikke mangler nødvendig 

erfaring og mer spesialisert opplæring for å kunne fungere selvstendig (20, s. 5). Da studentene ble 

spurt om deres evne til å yte likeverdige helsetjenester til migrantpasienter, var det språkproblemer 

og begrensede muligheter til å bruke tolk, som var det største hinderet studentene opplevde (4.3.1). 

På samme måte, da studentene ble spurt om hvilke utfordringer og mangler de så ved 

praksisstudiene, var det manglende bruk av tolk, eller svært begrensede muligheter til å bruke tolk, 

som toppet listen (4.3.3). I fokusgruppeintervjuene med studentene som hadde vært på 

praksisstudier ved TICC, kom det også frem at mange hadde gjort seg refleksjoner over 

språkproblemer og bruk av ikke kvalifisert tolk (4.4.3). 

Når det gjelder høgskolene, så vi at alle hadde noe teoretisk undervisning om bruk av tolk (tabell 6). 

Vi så imidlertid at språkproblemer/bruk av tolk bare ble nevnt tre ganger i målsetningene for 

relevante kurs (tabell 3). Når det gjelder ferdighetstrening, var det mulig at en av sju høgskoler hadde 

noe. De hadde et rollespill, men det er uklart hva rollespillet dreide seg om. Det som er sikkert er at 

seks av sju høgskoler ikke hadde noe relevant ferdighetstrening i forhold til språkproblemer og bruk 

av tolk (tabell 7). Dette til tross for at problemstillinger som «hvordan håndtere språkproblemer» og 

«bruk av tolk» er temaer som egner seg utmerket for ferdighetstrening. 

I Rammeplanen nevnes verken det faktum at Norge har blitt et flerspråklig samfunn, språkproblemer 

og bruk av tolk med et eneste ord (20). Det er bemerkelsesverdig i et samfunn med vel 40 års 

erfaring med immigrasjon av mennesker med en språkbakgrunn som er ukjent for oss. I alle disse 

årene har sykepleiere opplevd språkproblemer i kommunikasjon og samarbeid med pasienter og 

pårørende som et alvorlig kvalitetssikringsproblem (egen klinisk erfaring og 32). 

Det har lenge vært kjent at øverst på ønskelisten til migrantpasienter er ønsket om mer bruk av 

profesjonell tolk i helsevesenet (33). I Pasient- og brukerrettighetsloven står det at pasienten har rett 

til informasjon tilpasset språkbakgrunn (5, § 3-5). Helsedirektoratet har utgitt en egen veileder om 

kommunikasjon via tolk i helse- og omsorgstjenesten (34). Der står det blant annet: 

«Helse- og omsorgspersonell har: 

 Plikt til å vurdere behovet for og bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner 

 Ansvar for å informere pasienter og brukere om muligheten og plikten til å bruke tolk for å 

kunne gi forsvarlig helsehjelp 

 Ansvar for å forklare pasient eller bruker som selv ikke ønsker å bruke tolk, men hvor det 

vurderes som nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, hvorfor tolk er nødvendig 

 Ansvar for å informere pasient/bruker om klagemulighet når tolkingen ikke har vært 

tilfredsstillende» (34, s. 6) 
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I tillegg sier Helsedirektoratet at «Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk» (34, 

s. 7). 

Ferske tall viser imidlertid at i helsevesenet svikter dette alvorlig. 88 %, altså nesten ni av ti tolker 

brukt ved Oslo Universitetssykehus, A-hus og Sunnaas, var uten formelle kvalifikasjoner. Tilsvarende 

tall for UDI er tre av 100 (35). I en noe eldre undersøkelse om bruk av tolk i offentlige helsetjenester i 

Oslo, viste det seg at ca. 49 % av helsepersonellet kommuniserte alltid eller ofte med pasienten 

gjennom familie og venner, ikke profesjonell tolk (36). 

Helselovgivningen, retningslinjene fra Helsedirektoratet og funn fra kartleggingene når det gjelder 

språk og tolk, må få sin rettmessige plass i neste revisjon av Kunnskapsdepartementets Rammeplan 

for sykepleieutdanning. Teoretisk og praktisk undervisning i håndtering av språkproblemer og bruk av 

tolk må inn i høgskolenes program.  

5.2 Hva lærer studentene om migrasjon og helse? 
Materialet det her skal diskuteres ut fra, er vist i tabell 4. Tallmessig gir spørreskjemaundersøkelsen 

det største datagrunnlaget og kan derfor oppfattes som mest representativt for sykepleierstudenter. 

Disse dataene vil derfor danne et viktig utgangspunkt. Der det foreligger data om samme tema, men 

innsamlet ved andre metoder, vil disse bli holdt opp mot det som svares i spørreskjemaet. 

Det er en svakhet ved det innsamlede materialet at data stort sett er hentet fra teoridelen av studiet. 

50 % av studiet består av praksisstudier, men tilgang til det forelå ikke (se punkt 3.3). Det vil si at 

ansatte på praksisstedene, pasienter og pårørende ikke har kommet til orde i det foreliggende 

materialet, selv om disse også spiller en viktig rolle i studentenes læringsprosess. Dette kunne være 

tema for en ny studie. 

Diskusjonen i det følgende vil bli organisert etter de tre elementene i sykepleiekompetanse: 

Kunnskaper, holdninger og ferdigheter (se 2.2.1).  

5.2.1 Kunnskaper 

Utgangspunktet for denne kartleggingen var at dersom fremtidige sykepleiere har grunnleggende 

kunnskaper om migranters bakgrunn, i tillegg til relevante medisinskfaglige og 

kommunikasjonsfaglige kunnskaper, har de det minimum av kunnskapsmessig teoretisk og praktisk 

ballast som er nødvendig for å kunne tilby likeverdige helsetjenester (se punkt 1.2).  

Forelesninger som pedagogisk tilnærming: 

I følge høgskolenes fagplaner er formålet med forelesningene å lette studentenes studiearbeid 

innenfor vanskelige områder. Foreleser skulle introdusere, vekke interesse for og sammenfatte 

vanskelig tilgjengelige temaområder. I tillegg skulle foreleser introdusere aktuell forskning som 

kunne lette studentenes videre selvstudier (se punkt 2.2.2). 

I spørreskjemaet ble det stilt 11 kunnskapsspørsmål. Spørsmålene 4 – 8 gikk på bakgrunn, 

spørsmålene 9 – 11 gikk på det medisinskfaglige-, og spørsmålene 12 – 14 gikk på 

kommunikasjonsfaglige spørsmål (vedlegg 2). Spørsmålet var i hvilken grad de prioriterte disse 

forelesningene. 

I spørreskjemaet (tabell 12) svarte godt under halvparten av studentene (17,8 % - 43,4 %) at de var 

«enige til delvis enige» i at de prioriterer å gå på forelesninger over bakgrunnskunnskap 
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(spørsmålene 4 – 8). På de medisinskfaglige spørsmålene svarer litt over halvparten (55,6 % - 69,9 %) 

at de er «enige til delvis enige» i at de prioriterer å gå på disse forelesningene. På de 

kommunikasjonsfaglige spørsmålene svarer over tre fjerdedeler (75,4 % - 80,9 %) at de er «enige til 

delvis enige» at de prioriterer å gå på disse forelesningene. 

Svarene fra spørreskjemaet viser at den undervisningen flest studenter har vært til stede på, har vært 

om kommunikasjons- og medisinskfaglige spørsmål sett fra at overordnet kulturelt perspektiv. 

Færrest har vært til stede på undervisning som har omhandlet bakgrunnsspørsmål. Det er rimelig å 

anta at tilstedeværelse eller ikke vil reflekteres i kunnskapsnivået. 

Hva studentene svarer i spørreskjemaet at de gjør, og hva observasjon av forelesninger viser at de 

gjør, stemmer nødvendigvis ikke alltid over ens. Tabell 11 viser det gjennomsnittlige oppmøtet på 

observerte forelesninger der både bakgrunns-, medisinsk- og kommunikasjonsfaglige spørsmål ble 

tatt opp. I gjennomsnitt møtte 45,7 % av studentene på disse forelesningene. Det ligger 19 % under 

hva studentene svarte på spørsmål 1 i spørreskjemaet, nemlig at de var «enige til delvis enige» i at de 

prioriterte å gå på forelesninger om migrantpasienter (tabell 12). 

Man kan spørre seg om sykepleierstudentene i større grad velger bort forelesninger som har med 

sykepleie til migranter å gjøre enn forelesninger som tar opp andre tema? Materialet som her er 

samlet inn, avkrefter en slik hypotese. Da spørreskjemaundersøkelsen skulle gjennomføres, var det 

ofte i forbindelse med forelesninger som omhandlet helt andre tema. Tabell 5 viste at svarprosenten 

var på 45,8 %. Dette er tilnærmet lik oppmøteprosenten eller de som satt igjen umiddelbart etter en 

forelesning. Det innsamlede materialet tyder derfor på at over halvparten av sykepleierstudentene 

prioriterer ikke å gå på forelesninger, uansett tema. 

Nå er det imidlertid slik at tilstedeværelse på en forelesning ikke nødvendigvis medfører et 

læringsutbytte. Under de observerte forelesningene i dette materialet, ble det observert en del 

irrelevant bruk av PC osv. (se punkt 4.2.2). For de som drev med utenomfaglige aktiviteter under 

forelesninger, vil en naturlig konsekvens være at læringsutbyttet av forelesningen blir redusert. 

I intervjuene uttrykte både lærere og studenter bekymring over at så mange av studentene ikke 

møtte til forelesninger. De var redd mange på denne måten gikk glipp av viktig informasjon og 

muligheter for læring. Man diskuterte om forelesningene burde være obligatoriske eller frivillige. 

Meningene var mange og praksisen ulik ved de sju høgskolene (tabell 11). Observasjonen av 

utenomfaglige aktiviteter under forelesninger antyder at det finnes ikke noe enkelt og entydig svar 

på om obligatoriske forelesninger er løsningen. 

I studentintervjuene var det bare litt over halvparten av studentene som mente de hadde «god 

kompetanse» på et av kunnskapsspørsmålene, nemlig hva livet som etnisk minoritet i fremmed land 

kan gjøre med folks helse. Litt under halvparten sier de har «god kompetanse» på bruk av tolk. Tema 

nr. 3 de har «god kompetanse» på, er hvilke sykdommer som er vanligst blant ulike migrantgrupper. 

På delt fjerdeplass kommer hva migrasjonsprosessen kan gjøre med menneskers helse, og 

kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn. På de resterende 

kunnskapsspørsmålene er det under en tredjedel, til dels svært langt under en tredjedel, som 

opplever å har «god kompetanse» (tabell 10). 
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At bare litt over halvparten sier de har «god kompetanse» kun på et av elleve kunnskapsspørsmål om 

migrantpasienter, lover ikke bra. Det er ikke tilstrekkelig til å kunne tilby likeverdige 

sykepleietjenester.  

Litteraturstudier som pedagogisk tilnærming: 

Utgangspunktet for spørsmål to i spørreskjemaet var hypotesen om at dersom man har arbeidet med 

fagstoffet, forberedt seg og lest relevant pensum før en forelesning, er sjansene for et godt 

læringsutbytte bedre. Derfor lød spørsmålet: «Jeg leser pensum om migrasjon og helse før 

undervisningen». Kun 30,5 %, altså under en tredjedel av studentene, svarte at de var «enige til 

delvis enige» i denne påstanden (tabell 12). 

Utgangspunktet for spørsmål tre i spørreskjemaet var hypotesen om at dersom man praktiserer det 

man har lært, dvs. anvender det man har lest i praksis, vil man internalisere stoffet, gjøre det til sitt 

eget. Læringsutbyttet vil på den måten bli bedre. Derfor lød spørsmålet: «Jeg anvender både 

obligatorisk og tilleggslitteratur om migrasjon og helse i praksis». Kun 36,25 %, altså litt over en 

tredjedel av studentene, svarte at de var «enige til delvis enige» i denne påstanden (tabell 12). 

Funnene fra disse to spørsmålene bekreftes også i studentintervjuene der kun 8 av 22, dvs. litt over 

en tredjedel av studentene, svarer at de har hatt godt utbytte av selvstudier og å lese pensum (tabell 

13). 

Disse funnene kan tyde på at mange sykepleierstudenter leser lite og/eller har lite utbytte av 

pensumlesing. I studentintervjuene ble det gitt utrykk for at det først og fremst var litteraturen det 

var noe i veien med. De mente det var lite sykepleiefaglig relevant litteratur å finne. Den som var, var 

for teoretisk og ikke tilstrekkelig praktisk rettet. 

En bachelorgrad er et studium på lavere akademisk nivå, men det forventes likevel at studentene er 

villige til en viss akademisk og teoretisk anstrengelse. Det utgis en del litteratur og publiseres en del 

rapporter og veiledere som er relevant for sykepleie til migrantpasienter. I referanselisten til denne 

kartleggingen finnes en del eksempler på det. For å oppnå generalistkompetanse, som 

bachelorgraden skal føre frem til, burde denne litteraturen kunne gi et godt utgangspunkt.  

Problemene studentene har med å finne relevant sykepleiefaglig litteratur, kan til dels ha noe med at 

de har urealistiske forventninger til litteraturen. Det kan også ha noe med at over halvparten av 

studentene ikke møter på forelesninger hvor aktuell forskning om temaet skal presenteres. På den 

andre siden vil det alltid være en utfordring for forlag og fagbokforfattere å utgi god, relevant og 

oppdatert faglitteratur som treffer målgruppen. 

Funnene i denne kartleggingen antyder at de fleste sykepleierstudenter ikke har et godt 

læringsutbytte av å lese pensum eller at kunnskapsgrunnlaget er spinkelt på bakgrunn av 

litteraturstudier. 

Studiekrav som pedagogisk tilnærming:     

Utgangspunktet for spørsmål 21 i spørreskjemaet var hypotesen om at det man har måttet skrive en 

oppgave om, har man jobbet med og hatt et læringsutbytte av. Derfor lød spørsmålet: «Vi har fått 

arbeidskrav der vi har skrevet om problemstillinger knyttet til det å ha migrantpasienter.» Godt 

under halvparten av studentene, 41,1 %, svarte at de var «enige til delvis enige» i påstanden (tabell 

12). 
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I lærerintervjuene kom det frem at fordi mange studenter ikke møter til forelesninger, gir de dem 

obligatoriske, skriftlige oppgaver i gruppe eller individuelt (studiekrav/arbeidskrav). Dette var for å 

sikre at studentene lærte det de skulle. Tabell 7 viser at på de sju høgskolene ble det gitt slike 

oppgaver ved seks av dem. 

Informasjonen fra lærerne samsvarer dårlig med hva studentene svarer på spørreskjemaet. Dersom 

det er gitt obligatoriske oppgaver om migrantpasienter ved seks av sju høgskoler, burde flere enn 

41,1 % svare at de har skrevet en slik oppgave. Kan denne uoverensstemmelsen skylde at oppgavene 

er formulert slik at studentene kan tolke seg bort fra å skrive om migrantpasienter, eller kan det 

skyldes at studentene husker dårlig og har hatt et dårlig læringsutbytte av arbeidet med oppgaven? 

Det ble ikke samlet inn oversikt over oppgaveformuleringer på studiekrav i denne kartleggingen. Det 

foreligger derfor ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å si noe sikkert om hvorfor så mange studenter 

ikke har besvart bekreftende på spørsmål 21 i spørreskjemaet. 

I studentintervjuene svarte 7 av 22 studenter, altså kun i underkant av en tredjedel, at de hadde hatt 

et godt utbytte av studiekrav i form av gruppearbeid (tabell 13). Et mindretall av disse mente at det 

var en del «gratispassasjerer» på disse gruppearbeidene. «Gratispassasjerer» vil kanskje ha et 

dårligere læringsutbytte enn de som jobber aktivt med temaet. Dersom høgskolene skal satse mer på 

individuelle studiekrav, vil imidlertid økte ressurser til høgskolene, i form av mer lærerkrefter, være 

nødvendig. 

Ved en av høgskolene ble det observert fremlegg av gruppearbeid om sykepleie til migrantpasienter 

(punkt 4.3.1). Framleggene ble framført på en engasjert måte av alle gruppedeltagerne. Det man er 

engasjert i, og det man har nedlagt en del studiearbeid i, har man normalt et godt læringsutbytte av. 

Det betyr i tilfelle at hva jeg observerte og hva studentene svarte i intervjuene ikke stemmer over 

ens.  

Det er imidlertid et problem at en så høy andel som 58,9 % av 309 studenter svarer i spørreskjemaet 

at de enten er «uenige til delvis uenige», eller «vet ikke» om de har skrevet en slik oppgave. Dersom 

de har skrevet en slik oppgave, men glemt det, må man anta at de ikke har hatt et læringsutbytte av 

det.  

For de fleste sykepleiestudenter har med andre ord studiekrav ikke bidratt til å øke kunnskapsnivået 

deres om migrantpasienter. 

Eksamenslesing som pedagogisk tilnærming:   

Utgangspunktet for spørsmål 22 i spørreskjemaet var hypotesen om at det studentene regner for 

eksamensrelevant stoff, vil de anstrenge seg for å lære. Derfor lød spørsmålet: «Problemstillinger 

knyttet til det å ha migrantpasienter er blant den typen spørsmål man må regne med å kunne gjøre 

rede for til eksamen». Kun 39,8 % svarte at de var «enige til delvis enige» i påstanden.  

Av tabell 7 går det frem at kun ved en av sju høgskoler ble det ofte gitt eksamensoppgaver relevant 

for sykepleie til migrantpasienter. Det er derfor tross alt overraskende at en så høy andel som nesten 

40 % av studentene likevel regnet dette stoffet som eksamensrelevant. 
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I studentintervjuene ble det spurt om hvordan utbyttet av eksamenslesingen var. Kun 8 av 22, altså 

litt over en tredjedel, svarte at utbyttet var godt. For de fleste vil derfor ikke eksamenslesing øke 

deres kunnskapsgrunnlag om sykepleie til migrantpasienter. 

Den mest omfattende eksamensoppgaven studentene har, er å skrive bacheloroppgaven i sykepleie. 

Det vanlige er at studentene velger å skrive om noe som interesserer dem og noe de mener de kan 

finne nok relevant litteratur om. Spørsmål 23 i spørreskjemaet gikk derfor på om de skulle skrive 

bacheloroppgaven om et tema som har med migrantpasienter å gjøre. 6,8 % skulle gjøre det (tabell 

12).  

På de fleste høgskolene lå gjennomsnittet lavere enn 6,8 %, men fordi en høgskole trakk 

prosentandelen opp, ble gjennomsnittet såpass høyt. 6,8 % ligger imidlertid godt under 

landsgjennomsnittet av migrantenes andel i befolkningen. Landsgjennomsnittet er på 13,1 %. 

Grunnet bosettingsmønsteret har Helse Sør-Øst, hvor denne kartleggingen ble gjennomført, ansvar 

for 70 % av migrantbefolkningen (se 1.3). 6,8 % er derfor lavt og sier noe om sykepleierstudentenes 

interessefelt og hva de mener de har lett tilgang til relevant litteratur om.  

Den lave andelen studenter som skriver bacheloroppgaven om sykepleie til migrantpasienter, den 

lave andelen som har godt utbytte av eksamenslesing, og det faktum at kun en av sju høgskoler ofte 

gir slike spørsmål til eksamen, vil naturlig medføre at temaet sykepleie til migrantpasienter blir 

nedprioritert av studentene og kunnskapsnivået blir dermed lavt. 

5.2.2 Holdninger 

Holdninger har med fagetikk og «dannelsen» mot sykepleieyrket å gjøre. Sykepleieres yrkesetiske 

retningslinjer (21) sier hvilke holdninger som skal prege sykepleiens grunnlag og forholdet mellom 

sykepleieren og profesjonen, pasienten, pårørende, medarbeiderne, arbeidsstedet, og samfunnet (se 

2.2.1). 

Norsk helselovgivning om likeverdige helsetjenester (se 1.2) reflekterer også en viktig holdning. 

Termen «likeverdige» blir ikke eksplisitt brukt i sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer (21), men 

innholdet formidler likevel en slik holdning.  

Spørreskjemaet har ikke noe spørsmål som går eksplisitt på studentenes holdninger til 

migrantpasienter. Det nærmeste vi kommer er spørsmål 24: «For meg er det like utfordrende å ha 

pasienter enten de er norske eller migranter». 39,8 % var «enige til delvis enige». Tilnærmet like 

mange, 38,5 %, var «uenige til delvis uenige», mens 21,6 % svarte «vet ikke» (tabell 14). Dette kan 

oppfattes som at minst 60,1 % mener at det er en forskjell, men påstandens formulering gir oss ingen 

pekepinn på i hvilken retning forskjellene går. Svarene gir oss ikke eksplisitt informasjon om 

studentenes holdninger til sykepleie av migrantpasienter. 

Likeverdige helsetjenester: 

I studentintervjuene kom holdningene tydeligere frem. Da studentene ble spurt om de mente de var 

kompetente til å yte likeverdige sykepleietjenester til migrantpasienter, svarte samtlige 22 at dette 

var deres målsetning (se 4.3.1). Å ha en slik målsetning reflekterer i det minste en holdning om at 

studentene befinner seg på «velvillighetens arena», for å låne et uttrykk fra dr. polit. i 

sosialantropologi, Torunn Arntsen Sajjad (37). Studentenes utsagn reflekterte at de hadde tilegnet 

seg, og latt seg prege av, flere av prinsippene i sykepleieres yrkesetiske retningslinjer. 
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Fra praksisstudiene kunne studentene fortelle at de ofte var blitt møtt med holdninger fra personalet 

om at «dersom alle får likt, får det være godt nok» (se 4.3.2). Dette ble oppfattet som et eksempel på 

at migrantpasienter ikke alltid får likeverdige tjenester. Studentene hadde reagert på det. De mente 

at utsagnet var et eksempel på at faglige normer for god praksis på arbeidsstedet, slik det er nedfelt i 

yrkesetiske retningslinjer § 5.2 (21, s. 10) ikke ble fulgt på flere av praksisstedene. 

Studentene så at utsagnet «dersom alle får likt, får det være godt nok» støter mot prinsippet om 

likeverdige helsetjenester. De var her helt på linje med et av Helsedirektoratets hovedbudskap i 

rapporten «Migrasjon og helse» (1). Helsedirektoratet sier at lik eller identisk behandling for alle kan 

føre til at noen systematisk får et dårligere tilbud og redusert utbytte av tjenestene (se punkt 1.2).  

Tilrettelagt informasjon: 

Fra flere av praksisstedene meldte også studentene om manglende bruk av kvalifiserte/profesjonelle 

tolker. Konsekvensene de hadde sett av dette var mye unødvendig engstelse blant pasienter og 

pårørende, og mange unødvendige misforståelser (se punkt 4.3.2). Dette mente de var i strid med 

yrkesetiske retningslinjer § 2.4 og § 3.1 (21, s. 8 – 9). I § 2.4 er det nedfelt at sykepleieren skal bidra 

til at pasienten får tilpasset informasjon og forsikre seg om at informasjonen er forstått. I § 3.1 er det 

nedfelt at sykepleieren skal bidra til å ivareta pårørendes rett til informasjon. 

Også i fokusgruppeintervjuene av studenter på internasjonal utveksling ved TICC kom det fram 

refleksjoner over håndtering av språkproblemer og bruk av ikke profesjonelle tolker (se punkt 4.4.3). 

Refleksjonene deres viste at de hadde internalisert poengene i § 2.4 og § 3.1 i sykepleiernes 

yrkesetiske retningslinjer. 

Studentenes holdninger i spørsmålet om informasjon til pasienter og pårørende ser vi med andre ord 

at er helt på linje, både med yrkesetiske retningslinjer, og med norsk helselovgivning (Pasient- og 

brukerrettighetsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Spesialisthelsetjenesteloven) (se punkt 

1.2). Det er mulighetene til utøvelse av holdningene som er problemet når for eksempel studentene 

får beskjed fra praksisstedet at «Her skal det bestilles tolk i så liten grad som mulig og kun hvis legen 

må snakke med pasienten!» (se punkt 4.2.3). 

Helhetlig omsorg: 

Sykepleieres holdninger til helhetlig omsorg, slik det er nedfelt i yrkesetiske retningslinjer § 2.3 (21, s. 

8), kom også fram ved at flere av studentene som ble intervjuet etterlyste mer undervisning om 

migrantpasienters bakgrunn fordi de mente det var verdifullt i forhold til å kunne tilby helhetlig 

sykepleie (se punkt 4.3.1). Nå viste det seg imidlertid i spørreskjemaundersøkelsen at langt færre, 

34,6 %, prioriterte å gå på forelesninger som omhandlet migranters bakgrunn, enn de som prioriterte 

å gå på forelesninger om medisinskfaglige spørsmål knyttet til migrantpasienter, 60,6 %, og de som 

prioriterte å gå på forelesninger om kommunikasjonsfaglige spørsmål knyttet til migrantpasienter, 

78,6 %, (tabell 9).  

Uoverensstemmelsen mellom hva studentene i intervjuene sier og hva studentene svarer i 

spørreskjemaet, kan skyldes at utvalget i intervjuene var skjevt i forhold til de som besvarte 

spørreskjemaet. Sannsynligheten var stor for at flere av de som lot seg intervjue, var mer 

interesserte og kompetente i temaet enn utvalget som svarte på spørreskjemaet.  
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Svarene i spørreskjemaet kan også skyldes at undervisningstilbudet i bakgrunnskunnskap var noe 

mindre enn i undervisningstilbudet i medisinskfaglige og kommunikasjonsfaglige spørsmål (tabell 6). 

Grunnen til at undervisningstilbudet om bakgrunnskunnskap var mindre, kan være at høgskolene 

vurderte det slik at denne typen informasjon var såpass lett tilgjengelig at de ikke prioriterte å bruke 

mye forelesningstid på det. 

Egne holdninger: 

Noen av sykepleierstudentene i dette materialet ga også uttrykk for at møtet med migrantpasienter, 

eller pasienter med en annen kulturell bakgrunn enn dem selv, hadde medført økt bevissthet rundt 

deres egne holdninger. Under observasjon av framlegg av gruppearbeid over sykepleie til 

migrantpasienter, var det en av gruppene som avsluttet sitt fremlegg med å gjøre oppmerksom på 

viktigheten av at vi blir bevisstgjort på vår egen kulturbakgrunn (se punkt 4.3.1). Også i 

studentintervjuene var det en av studentene som sa at møtet med migrantpasienter hadde medført 

større bevissthet rundt egne holdninger (se punkt 4.3.2). En som hadde deltatt i 

internasjonaliseringsprogrammet, sa at det hadde medført at hun ble mer bevisst sin egen 

kulturbakgrunn (se punkt 4.4.1). 

 

I denne kartleggingen foreligger det ikke materiale som viser om det blir fokusert på egne holdninger 

og kulturbakgrunn på bachelorgraden i sykepleie. Det nevnes imidlertid så vidt i en bok som brukes 

ved minst en av de sju høgskolene som er med i denne kartleggingen (38, Kapittel 3, s. 68).  

 

I observasjonen av to gruppesamtaler med studenter som hadde vært på internasjonal utveksling i to 

afrikanske land (se punkt 4.4.2), og i fokusgruppeintervjuene med studenter på utveksling ved TICC 

(se punkt 4.4.3) kom det frem at flere hadde reflektert over forskjellene mellom egne holdninger og 

holdningene til en del afrikanske kolleger. Forskjellene i holdninger gikk først og fremst på forholdet 

til pasienter og pårørende med tanke på empati, kommunikasjon, undervisning, veiledning, døden, 

forholdet mellom menneskeverd og diagnoser og til å ta seg betalt for tjenester som var gratis. Disse 

observasjonene hadde medført refleksjoner rundt sammenhengen mellom kunnskaper, 

ressurstilgang og etikk/moral/holdninger. De var med andre ord blant annet inne på tanker som 

samsvarer med § 6.4 i de yrkesetiske retningslinjene, som omhandler sykepleieren og samfunnet og 

at sykepleiere skal arbeide for et ressursmessig grunnlag som muliggjør god praksis.  

 

Funnene vedrørende studentenes holdninger, viser at de har et bevisst forhold til sentrale prinsipper 

i yrkesetiske retningslinjer. Det kan se ut til at studentene stiller sterkere holdningsmessig enn 

kunnskapsmessig og at utdanningen har lyktes bedre i «dannelsen mot yrket» enn i «utdannelsen til 

yrket». 

5.2.3 Ferdigheter 

Studentenes ferdighetstrening skjer både på høgskolen og i klinikken. Deler av ferdighetstreningen 

foregår på høgskolen: Forberedelser til og refleksjon over praksis (15 studiepoeng) og i 

praksisstudiene som består av: Samarbeid med pasienter og pårørende i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten (75 studiepoeng). 

Ferdighetstrening på høgskolen: 

Seks av sju høgskoler hadde ingen ferdighetstrening relevant for sykepleie til migrantpasienter da 

denne kartleggingen ble foretatt (tabell 7). En høgskole hadde et rollespill, men det var ikke klart hva 
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rollespillet dreide seg om. Det foreligger derfor ingen data om hvilke ferdigheter 

sykepleierstudentene tilegnet seg gjennom dette. 

 

Hvorfor seks av sju høgskoler ikke hadde relevant ferdighetstrening, foreligger det heller ikke data 

om. Det er imidlertid verd å merke seg at det tema studentene oftest etterlyste mer undervisning og 

veiledning om, var hvordan de skulle håndtere språkproblemer.  Hvordan håndtere språkproblemer 

er et tema som egner seg godt for ferdighetstrening. Da datainnsamlingen til dette prosjektet gikk 

mot slutten, fikk jeg imidlertid informasjon om at en av høgskolene vurderte å ta dette inn i 

programmet ved å arrangere ferdighetstrening om hvordan samtale gjennom tolk. 

 

Praksisstudier: 

I spørreskjemaet gikk spørsmålene 15 – 20 på samarbeid med pasienter og pårørende i 

praksisstudiene (tabell 8 og 9). Tabell 8 viser at 76,7 % var «enige til delvis enige» i at de hadde hatt 

migrantpasienter i praksisstudiene. De fleste hadde med andre ord fått en viss erfaring i det. 

 

Når det gjelder hvilke konkrete sykepleieoppgaver studentene hadde fått prøvd seg på, hadde vel 

halvparten veiledet/undervist migrantpasienter og samarbeidet med migrantpasienters pårørende. 

42 % hadde gjennomført samtale med tolk, men vi fikk ikke data om dette var kvalifisert/profesjonell 

tolk, eller pasientens familiemedlemmer/venner. Under en tredjedel hadde tatt innkomstrapport og 

skrevet pleieplan for migrantpasient (tabell 8). Gjennomsnittlig hadde under halvparten, 48 %, prøvd 

seg på helt sentrale sykepleieferdigheter i forbindelse med migrantpasienter i praksisstudiene (tabell 

9). 

 

Når kun 42 % svarer det har fått prøvd seg på samtale med tolk, viser det at svært mange fremtidige 

sykepleiere ikke har fått øve på en så sentral ferdighet som å snakke med pasienter med manglende 

norsk/engelskspråklige kompetanse. Når vi i tillegg vet at det er utstrakt underbruk av kvalifiserte 

tolker i helsevesenet, blir dette svært alvorlig (se punkt 5.1.2 og 32, 33, 34 og 35). 

 

Blant studentene som ble intervjuet, svarte likevel over halvparten at de hadde hatt godt utbytte av 

praksisstudiene (tabell 13). Det var faktisk den pedagogiske tilnærmingen studentene hadde hatt 

best utbytte av. Funnet kan imidlertid være farget av at de som lot seg intervjue, sannsynligvis var 

mer enn gjennomsnittlig interessert i sykepleie til migrantpasienter (se punkt 4.1.2). Det kan ha 

medført at de har vært spesielt aktive i praksisstudiene for å tilegne seg faglige ferdigheter av 

særskilt relevans for denne pasientgruppen. 

 

I intervjuene ga imidlertid flere av sykepleierstudentene uttrykk for at fordi kunnskapsnivået blant de 

ansatte var lavt når det gjaldt migrantpasienter, hadde de selv måttet finne ut av hvordan det var 

best å gjøre ting (se punktene 4.3.2 og 4.3.3). Dette minner om hva sykepleiestudenter på 

internasjonal utveksling i land i Sør fortalte om. De norske hadde opplevd at de nasjonale 

sykepleierstudentene lærte ved å bruke pasientene som «forsøkskaniner» og ved å prøve og å feile 

(se punktene 4.4.2 og 4.4.3). Det minner også om hva som ble funnet da det ble kartlagt hva blivende 

psykologer lærer om kultur- og migrasjonspsykologi. Også de måtte prøve og feile i det kliniske 

arbeidet framfor å få tematikken belyst i utdanningen (39, 40). At andre må gjøre det samme som 

sykepleierstudenter på bachelorgraden, er imidlertid ingen formildende omstendighet. Etisk sett er 
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en slik læringsprosess kritikkverdig. Kvaliteten på studentenes ferdighetstrening i praksisstudiene bør 

derfor vurderes slik Kunnskapsdepartementet har varslet (3). 

 

Funnene viser at sykepleiestudentene ikke får tilstrekkelig og god nok ferdighetstrening.  

 

5.3 Oppsummering av diskusjonen 
 

 

 

 

 

 

 

  

Temavalgene: 

Det tema Kunnskapsdepartementet fokuserer nærmest utelukkende på, er kulturdimensjonen ved 

migrantpasienter. Høgskolenes fagplaner gir kulturdimensjonen en prioritert plass over andre spørsmål 

knyttet til migrantpasienters helse, sykdom og behandling. 

Det tema som står øverst på studentenes ønskeliste, er mer undervisning og veiledning om håndtering 

av språkproblemer og arbeid med tolk. I den grad de ønsker mer undervisning om kultur, knyttes 

ønsket til konkrete utfordringer i interkulturell kommunikasjon i forbindelse med pleien av 

migrantpasienter. De ønsker også mer bakgrunnsinformasjon fordi det er viktig for helhetlig omsorg og 

pleie. 

Kunnskaper: 

Studentenes kunnskapsgrunnlag om migrasjon & helse er spinkelt. Det eneste kunnskapsspørsmålet litt 

over halvparten av de intervjuede studentene mener de har «god kompetanse» på, er hva livet som 

etnisk minoritet i fremmed land kan gjøre med menneskers helse. De øvrige kunnskapsspørsmålene 

svarer 45,5 % til 9,1 % av studentene at de har «god kompetanse» på (tabell 10). 

Holdninger: 

De sju høgskolene har lyktes best i det holdningsskapende arbeidet og «dannelsen» mot yrket.  

Sykepleierstudenter ønsker å yte likeverdige helsetjenester til migrantpasienter. De reagerer på 

praksiser som bryter med sykepleieres yrkesetiske retningslinjer, og da spesielt der det går på forholdet 

mellom sykepleieren og pasienten. 

 

Ferdigheter: 

Tilbud om relevant ferdighetstrening på skolen vedrørende migrantpasienter er nærmest ikke 

eksisterende. Praksisstudiene, i kontakt med pasienter og pårørende, er den eneste pedagogiske 

tilnærmingen litt over halvparten av studentene mener de har hatt «godt» utbytte av. Dette begrunnes 

særlig med at de ofte tilegner seg ferdigheter ved å observere hvordan ting ikke skal gjøres. 
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6 Avslutning 
I dette kapittelet skal konklusjoner trekkes og anbefalinger presenteres. Også dette gjøres på 

bakgrunn av funnene i foregående kapitler. 

6.1 Konklusjoner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalinger 

 

 

 

 

 

 

1. Økende mangfold i befolkningen skyldes blant annet økt migrasjon til Norge de siste 40 årene  

2. Kunnskapsdepartementets Rammeplan setter grenser for omfang og tema med hensyn til 

undervisningen om migrasjon og helse på bachelorgraden i sykepleie 

3. I Rammeplanen er kulturdimensjonen nærmest enerådende som tema og formål med denne 

undervisningen. Dette er på bekostning av andre viktige dimensjoner ved migrasjon & helse 

4. Ved høgskolene gis det likevel også annen undervisning om mangfoldet migrasjonen 

medfører 

5. Det gis ingen ferdighetstrening relevant for migrasjon & helse og likeverdige helsetjenester 

ved de aller fleste høgskolene 

6. Temaet migrasjon & helse og likeverdige helsetjenester er i svært liten grad 

eksamensrelevant stoff ved de fleste høgskolene 

7. Over halvparten av studentene møter ikke til forelesninger om migrasjon og helse, men 

etterlyser likevel mer undervisning i hvordan de skal håndtere språkproblemer og 

interkulturell kommunikasjon 

8. Under en tredjedel av de som møter til forelesningene, møter forberedt, og det streves med å 

få til den intenderte interaksjonen som skal føre til læring 

9. Studentene etterlyser mer relevant og praktisk rettet sykepleiefaglig litteratur om migrasjon 

& helse 

10. De fleste studenter møter migrantpasienter i praksisstudiene og lærer om sykepleie til 

migrantpasienter ved å observere konsekvensene av hvordan ting ikke skal gjøres 

11. Sykepleierstudenter, som har vært på praksisstudier i land i Sør, har hatt et faglig utbytte som 

også er relevant for sykepleie til migrantpasienter i Norge 

12. Fremtidige sykepleiere lærer for lite om migrasjon & helse på bachelorgraden til å kunne tilby 

migrantpasienter likeverdige helsetjenester 

a. Mye tyder på at kunnskapsgrunnlaget er spinkelt. Kun litt over halvparten av de 

intervjuede studentene mener de har «god kompetanse» på et av elleve 

kunnskapsspørsmål. Observasjon viste at under halvparten av studentene møter på 

forelesninger om disse temaene. 

b. Holdningsmessig viser studentene at de har tilegnet seg en del av de viktige 

aspektene ved sykepleieres yrkesetiske retningslinjer, spesielt i forhold til 

«sykepleieren og pasienten» (21, § 2) 

c. Ferdighetene er svake, spesielt når det gjelder språkproblemer, bruk av tolk og 

interkulturell kommunikasjon i pleien av pasienter. 
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6.2 Anbefalinger 
På denne bakgrunn gis følgende anbefalinger: 

 1. Rammeplanen bør utvide perspektivet fra nærmest utelukkende å fokusere på 

kulturdimensjonen ved sykepleie til migrantpasienter, til å ta opp mangfoldet migrasjonen 

medfører og de ulike konsekvenser dette har for å kunne yte likeverdige helsetjenester 

2. Alle forelesere på bachelorgraden bør omtale hvilke konsekvenser migrasjon og mangfoldet i 

befolkningen har for «deres» tema. Undervisning i migrasjon & helse og likeverdige 

helsetjenester bør bli en naturlig, integrert del i alle fag på bachelorgraden 

3. Håndtering av språkproblemer, bruk av kvalifisert/profesjonell tolk og interkulturell 

kommunikasjon bør inkluderes i alle høgskolers ferdighetstrening 

4. Mer vekt må legges på bevisstgjøring av studentenes egen kulturelle bakgrunn og 

kulturaspektet ved våre skandinaviske sykepleieteorier. Dette bør inngå i undervisningen om 

variasjoner i forståelse av sykdom og behandling og om interkulturell kommunikasjon 

5. Migrasjon, helse og likeverdige helsetjenester bør bli relevant eksamensstoff ved alle høgskoler 

6. Fagbokforfattere og forlag bør bestrebe seg på å utgi praktisk rettet og relevant sykepleiefaglig 

litteratur som når målgruppen 

7. Rammene for, og kvaliteten på, studentenes praksisstudier bør vurderes. 

8. Rammeplanen bør omtale internasjonaliseringsprogrammet. Kunnskapsdepartementet bør der 

si noe om hva som er formålet med dette programmet i sykepleierutdanningen og hvilke krav 

høgskolene må stille til samarbeidspartnere. Dette fordi det er et politisk ønske at alle 

høgskoler og universiteter skal ha et internasjonaliseringsprogram, og fordi internasjonal 

utveksling har potensialer i seg til å være en effektiv måte å lære på.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjon til studentene og samtykkeerklæring  

 

                                                         
 

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse? 

 

Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom dette. 

I regi av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) skal jeg kartlegge hva fremtidige 

sykepleiere lærer om migrasjon og helse på bachelorstudiet. Sju høgskoler i Helse Sør-Øst deltar i 

denne kartleggingen. 

Metodene jeg vil benytte er litteraturstudier, observasjon, spørreskjema, semistrukturert intervju og 

fokusgruppeintervju.  

Noen av studentene vil oppleve at jeg er tilstede som observatør ved relevant undervisning. Noen 

studenter, som deltar i internasjonaliseringsprogrammet ved skolen, vil delta i fokusgruppeintervju. 

Tredje års studenter vil bli bedt om å svare på et spørreskjema. Å svare på spørreskjemaet tar ca. 5 – 

10 minutter. Avgangsstudentene vil også bli spurt om de er villige til å stille opp til individuelle 

semistrukturerte telefonintervju. Intervjuet vil ta ca. 45 minutter. Jeg håper å få minimum 2 – 3 slike 

intervju på hver skole. 

I rapporten jeg skal skrive etterpå, vil det ikke bli mulig å spore informasjonen tilbake til den som har 

gitt meg den. Skolen har godkjent prosjektet. Det har også personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus (OUS). 

Din deltagelse er frivillig. Jeg spør derfor om ditt samtykke. Føl deg fri til å svare ærlig. Om du i 

utgangspunktet gir meg ditt samtykke, men under veis ønsker å trekke deg, har du rett til det. Du 

behøver ikke gi meg en begrunnelse. Det vil ikke få konsekvenser for deg. 

Vennlig hilsen 

Ragnhild Magelssen 

Sykepleier og cand.polit. i sosialantropologi  
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Hvis du gir meg ditt samtykke, skal vi skrive under dette. Når prosjektet er avsluttet, vil jeg makulere 

denne samtykkeerklæringen.   

Samtykke for deltagelse i kartlettingen 

Kryss av det som passer. Jeg er villig til å delta i: 

1. Spørreskjemaundersøkelsen …… 

 

2. Semistrukturert intervju …… 

 

Telefon:……………………….. E-post:……………………………… 

 

3. Fokusgruppeintervju (kun for studenter på internasjonal utveksling i Tanzania)   …… 

 

 

Dato: …………………… Studentens underskrift:…………………………………………………………………………… 

 

 

     *********** 

Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien. 

 

Dato: …………………… Prosjektleders underskrift:………………………………………………………………………… 

Ragnhild Magelssen 
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Vedlegg 2: Spørreskjemaundersøkelse blant avgangsstudentene 

                                                         
 

 

 

Spørreskjemaundersøkelse om migrasjon og helse 

Denne undersøkelsen er en del av et prosjekt for å kartlegge hva sykepleierstudenter lærer om 

migrasjon og helse, eller det å ha innvandrerpasienter og/eller pasienter med innvandrerbakgrunn. 

Tredje års studenter bes om å besvare spørreskjemaet. 

Spørsmålene i denne spørreundersøkelsen er formulert som påstander. Du skal markere ved å krysse 

av det tall på skalaen som viser hvor uenig/enig du er i påstanden. 

Med «migrant» menes innvandrer eller person født i utlandet av to utenlands fødte foreldre. Dette 

inkluderer flyktninger, asylsøkere, papirløse migranter (dvs. uten oppholdstillatelse), 

arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Når det i dette spørreskjemaet stilles spørsmål om 

migranter, kan du inkludere både innvandrere og deres barn, altså norskfødte med 

innvandrerforeldre. 

Før du svarer på spørsmålene i skjemaet på neste side, vennligst kryss av følgende opplysninger om 

deg selv: 

1. Kjønn?   Kvinne .....    
Mann   …..    

2. Interkulturell kompetanse? 

 Kryss av 

Jeg er født i Norge av to norskfødte foreldre  

Jeg er født i Norge av to utenlands fødte foreldre  

Jeg er født i Norge med en utenlands født forelder  

Jeg er født i utlandet med norskfødte foreldre (inkludert utenlands adopterte)  

Jeg er født i utlandet av to utenlands fødte foreldre   

Jeg er født i utlandet med en norskfødt forelder  
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 1 = 
Uenig 

2 = 
Delvis 
uenig 

3 = 
Verken 
uenig 
eller 
enig 

4 = 
Delvis 
enig 

5 = 
Enig 

Studieteknikk: 

1. Jeg prioriterer å være tilstede på 
klasseromsundervisningen om tema som har med 
migrantpasienter å gjøre  

     

2. Jeg leser pensum om migrasjon og helse før 
undervisningen 

     

3. Jeg anvender både obligatorisk og tilleggslitteratur 
om migrasjon og helse i praksis 

     

Skolens teoriundervisning som jeg har vært til stede på, har handlet om: 

4. Innvandringen til Norge siden 1960/70-tallet      

5. Kriterier for å få opphold i Norge      

6. Hvilke rettigheter til helsetjenester migrantgrupper 
med ulik oppholds status i Norge har 

     

7. Ulike migrantgruppers tilgang til helsetjenester i 
Norge 

     

8. Ulike migrantgruppers levekår i Norge      

9.  Hva migrasjonsprosessen kan gjøre med menneskers 
helse 

     

10.  Hva livet som etnisk minoritet i fremmed land kan 
gjøre med menneskers helse 

     

11. Hvilke sykdommer som er vanligst blant ulike 
migrantgrupper i Norge 

     

12. Kommunikasjon mellom mennesker med ulik 
kulturell bakgrunn 

     

13. Ulike oppfatninger av helse, sykdom og behandling      

14. Bruk av tolk      

I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på følgende: 

15. Å ha migrantpasient      

16. Å ta innkomstrapport av migrantpasienter      

17. Å veilede/undervise migrantpasienter      

18. Å skrive pleieplan for migrantpasienter      

19. Å samarbeide med migrantpasienters pårørende      

20. Å gjennomføre pasientsamtale med tolk      

Skriftlige oppgaver og eksamen: 

21. Vi har fått arbeidskrav der vi har skrevet om 
problemstillinger knyttet til det å ha migrantpasienter 

     

22. Problemstillinger knyttet til det å ha migrantpasienter 
er blant den typen spørsmål man må regne med å 
kunne gjøre rede for til eksamen 

     

Egne interesser og opplevelse av mestring: 

23. Jeg vil skrive bacheloroppgaven min om en problem-
stilling som har med migrantpasienter å gjøre 

     

24. For meg er det like utfordrende å ha pasienter enten 
de er norske eller migranter 

     

Takk for hjelpen! 
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Vedlegg 3: Intervjuguide, studentene 

                                                         
Introduksjon 

Takk for at du sa deg villig til å la deg intervjue. Intervjuet dreier seg om hva og hvordan dere lærer 

om det å ha migrant- eller innvandrerpasienter og hvordan du vurderer din egen kompetanse. 

Intervjuet er beregnet å ta ca. 45 minutter. 

Jeg vil ta notater under intervjuet. Bl.a. vil jeg notere ditt navn, mailadresse og skolen du studerer 

ved. Det må jeg gjøre for å vite hvem jeg skal gå tilbake til dersom jeg i ettertid blir i tvil om noe. 

Notatene vil bli makulert når rapporten fra prosjektet foreligger. I rapporten vil all informasjon bli 

anonymisert. Rapporten vil bli sendt til skolen og bli lagt på NAKMIs hjemmeside: www.nakmi.no 

Når jeg har skrevet ut intervjuet, vil jeg sende deg en utskrift. Dersom jeg har misforstått noe, eller 

dersom det er ting du ønsker å stryke eller legge til, kan du gjøre det og sende det tilbake til meg. Det 

er viktig at dine synspunkt kommer fram så korrekt som mulig. Hører jeg ikke noe fra deg innen en 

uke, regner jeg med at utskriften er i orden. 

Du kan kontakte meg på mail: ragnhild.magelssen@nakmi.no, eventuelt på telefon 23 01 60 72/60. 

Formalia 

1.  Studentens navn: 
 

E-post: 
Mobil:  

2. Kjønn: 
 

Interkulturell kompetanse: 
Født i Norge av to norskfødte foreldre:      
Født i Norge av to utenlands fødte foreldre:     
Født i Norge med en utenlands født forelder:       
Født i utlandet m. norskfødte foreldre:    
Født i utlandet av to utenlands fødte foreldre:  
Født i utlandet med en norskfødt forelder: 

Alder:   
 
 
 

3. Studiested: (Høgskolens navn) Dato:  
 

4. Formell kompetanse: (hvilke skoler har du fra før?)  
 
 
 
 

5. Realkompetanse: (relevante erfaringer fra tidligere jobber, opphold i utlandet, interesser el. l.) 
 
 
 
 

 

  

http://www.nakmi.no/
mailto:ragnhild.magelssen@nakmi.no
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Læringsutbytte av skolens pedagogiske tilbud  

6. Hvilke pedagogiske tilnærminger har du hatt utbytte av når det gjelder sykepleie til 
migrantpasienter  

 
 

Godt 
utbytte 

Middels 
utbytte  

 

Dårlig 
utbytte 

Manglende 
Utbytte 

 Forelesninger 
 

    

 Seminarer 
 

    

 Organisert arbeid i  
               grupper 

    

 Selvstudier 
 

    

 Eksamenslesing 
 

    

 Ferdighetstrening 
 

    

 Praksisstudier 
 

    

 Hospitering 
 

    

 Nettbasert læring 
 

    

 Annen pedagogisk  
tilnærming 

 
 

     

 

7. Har du vært i praksis eller på hospitering hvor du syntes du lærte mye om migrasjon og 
helse/sykepleie til migrantpasienter? 

 Praksis? (ja/nei)  

 Hospitering? (ja/nei)  

 Hvor var det i tilfelle?  
 

 Hva var de viktigste  
               tingene du lærte der? 

 

 Har du forslag til 
praksis- eller 
hospiteringssteder  

               hvor du tror senere kull 
               kan lære mye om 
               migrasjon og helse?                                                           
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Internasjonalisering 

8. Har du deltatt i internasjonal utveksling eller kortere hospiteringspraksis i utlandet i løpet av 
sykepleierstudiet? 

 Internasjonal utveksling? 
              (ja/nei) 

 

 Kortere 
hospiteringspraksis? 
(ja/nei) 

 

 Hvor var du? 
              (by, land) 

 

 Hvor lenge? 
              (uker, måneder, ½ år, år) 

 

 I hvilket semester? 
              (1., 2., 3., 4., 5., 6.  
              semester) 

 

 Bidro dette til bedre 
forståelse av egen 
kulturbakgrunn? 

 

 Bidro dette til bedre 
forståelse av andres 
kulturbakgrunn? 

 

 Annet læringsutbyttet? 
 
 

 

 

9. Har utenlandske studenter kommet til ditt studiested som deltakere i internasjonal 
utveksling eller på kortere hospiteringspraksis? 

 Internasjonal utveksling? 
              (ja/nei) 

 

 Kortere 
hospiteringspraksis? 

              (ja/nei) 

 

 Hvor kom de fra? 
              (by, land) 

 

 Hvor lenge var de? 
              (uker, måneder, ½ år, år) 

 

 Bidro dette til bedre 
forståelse av egen 
kulturbakgrunn? 

 

 Bidro dette til bedre 
forståelse av andres 
kulturbakgrunn? 

 

 Annet læringsutbytte? 
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Selvevaluering av egen kompetanse 

10. Som snart nyutdannet sykepleier, hvordan vurderer du din kompetanse i forhold til 
følgende tema som har med sykepleie til migrantpasienter å gjøre? 

 God 
Kompetanse 

Middels 
kompetanse 

Dårlig 
kompetanse 

Mangler 
kompetanse 

Innvandringen til Norge siden 
1960/70-tallet 

    

Kriterier for å få opphold i 
Norge 

    
 

Rettigheter til helsetjenester 
for migranter med ulik 
oppholds status 

    

Ulike migrantgruppers tilgang 
til helsetjenester i Norge 

    

Hva migrasjonsprosessen kan 
gjøre med menneskers helse 

    

Hva livet som etnisk minoritet i 
fremmed land kan gjøre med 
menneskers helse 

    

Ulike migrantgruppers levekår i 
Norge 

    

Hvilke sykdommer som er 
vanligst blant ulike 
migrantgrupper i Norge 

    

Ulike oppfatninger av helse, 
sykdom og behandling 

    

Hvilken betydning nordiske 
kulturelle verdier har for våre 
sykepleieteorier, metoder og 
tilnærming 

    

Kommunikasjon mellom 
mennesker med ulik kulturell 
bakgrunn 

    

Bruk av tolk     
 

Eventuelt andre relevante 
tema? 
 

    

 

11. Er det noen av temaene i spørsmål 10 du ikke synes er relevante å lære om i 
sykepleierutdanningen? 
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12. Er det noen tema når det gjelder migrantpasienter du har savnet på sykepleierutdanningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handlingskompetanse og handlingsberedskap 

13.  Som snart utdannet sykepleier, mener du at du har oppnådd handlingskompetanse i 
generell sykepleie? 
(”Handlingskompetanse” vil si å ha kompetanse til å ivareta og utøve sentrale oppgaver i 
yrkesutøvelsen på en selvstendig måte.) 

 I forhold til norske pasienter? 
              (ja/nei + evt. kommentar) 

 

 I forhold til migrantpasienter?  
             (ja/nei + evt. kommentar) 

 

 

Eller: 

14. Som snart utdannet sykepleier, mener du at du har oppnådd handlingsberedskap i 
generell sykepleie? 
(”Handlingsberedskap” vil si å ha kunnskaper om feltet, men mangle nødvendig erfaring og 
mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig.) 

 I forhold til norske pasienter? 
              (ja/nei + evt. kommentar) 

 

 I forhold til migrantpasienter? 
              (ja/nei + evt. kommentar) 

 

 

Likeverdige sykepleietjenester 
15. Er det noe du trenger mer kompetanse i for å kunne yte likeverdige sykepleietjenester til 

migrantpasienter? 
 
(”Likeverdige sykepleietjenester” vil si at pasientene, uansett opprinnelse skal få like god 
kvalitet på tjenestene, ha like god tilgang til tjenestene og få like godt resultat av tjenestene) 
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Vedlegg 4: Intervjuguide, lærere 

                                                         
 

 

Introduksjon 

Takk for at du sa deg villig til å la deg intervjue. I intervjuet ønsker jeg å bli kjent med hvilke temaer 

det undervises i når det gjelder ”migrasjon og helse”, eller det å ha innvandrerpasienter. 

Intervjuet er beregnet å ta +/- en time. 

Jeg vil ta notater under intervjuet. Der vil jeg bl.a. notere ditt navn og skolen du jobber ved. Det må 

jeg gjøre for å vite hvem jeg skal gå tilbake til dersom jeg blir i tvil om noe. Notatene vil bli makulert 

når rapporten fra prosjektet foreligger.  I rapporten vil all informasjon bli anonymisert. Rapporten vil 

bli sendt til skolen. 

Når jeg har skrevet ut intervjuet, vil jeg sende deg en utskrift. Dersom jeg har misforstått noe, eller 

dersom det er ting du ønsker å stryke eller legge til, kan du gjøre det og sende det tilbake til meg. Det 

er viktig at dine synspunkt kommer fram så korrekt som mulig. Hører jeg ikke noe fra deg innen en 

uke, regner jeg med at utskriften er i orden. 

Du kan kontakte meg på mail: ragnhild.magelssen@nakmi.no, eventuelt på telefon 23 01 60 72/60. 

Formalia 

1. Høgskolens navn: 
 

Dato: 
 

2. Nye stud. vår?(ja/nei) 
 

Nye stud. høst? (ja/nei) 
 

Antall som tas opp: 
 

Antall som fullfører: 
 

3. Lærerens navn: 
 

E-post : 
 

4. Lærerens tittel (ansatt ved skolen/gjesteforeleser): 
 

5. Lærerens formelle kompetanse (mastergrad/stipendiat/doktorgrad osv.): 
 
 
 
 
 

6. Lærerens realkompetanse (arbeidet med innvandrere i Norge/arbeidet i utlandet/deltatt i 
internasjonal utveksling/interesse osv.): 
 
 
 

 

mailto:ragnhild.magelssen@nakmi.no
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Emner og omfang 

7. Hva underviser du i? (fag/emner) 
 
 
 

  I hvilke semestre underviser du i ”migrasjon og helse”?   
 
 

  Hvor mange timer underviser du i ”migrasjon og helse”? 
 
 

8. Er det andre lærere enn deg som underviser i ”migrasjon og helse”? 
 
 

  I hvilke semestre foregår denne undervisningen? 
 
 

  Hvor mange timer går denne undervisningen over? 
 
 

 

Pedagogisk tilnærming 

9. Hvilke pedagogiske tilnærminger benyttes i undervisning om ”migrasjon og helse”?  

 Forelesninger: 
 
 

 Organisert arbeid i grupper: 
 
 

 Seminarer: 
 
 

 Selvstudier: 
 
 

 Ferdighetstrening: 
 
 

 Praksisstudier: 
 
 

 Nettbaserte studier: 
 
 

 Annen pedagogisk tilnærming?: 
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Dekkes følgende tema av undervisningen ved skolen? 

10.     Tema Hvilket 
semester? 

Kommentarer Ikke  
relevant 

tema 

 Innvandringen til Norge 
siden 1960/70-tallet 

   

 Kriterier for å få opphold i 
Norge 

 

   

 Rettigheter til 
helsetjenester for 
migranter med ulik 
oppholds status  

   

 Ulike migrantgruppers 
tilgang til helsetjenester i 
Norge 

   

 Hva migrasjonsprosessen 
kan gjøre med menneskers 
helse 

   

 Hva livet som etnisk 
minoritet i fremmed land 
kan gjøre med menneskers 
helse 

   

 Ulike migrantgruppers 
levekår i Norge 

 

   

 Hvilke sykdommer som er 
vanligst blant ulike 
migrantgrupper i Norge 

   

 Ulike oppfatninger av 
helse, sykdom og 
behandling 

   

 Refleksjon rundt hvilken 
betydning nordiske 
kulturelle verdier har for 
våre sykepleieteorier, 
metoder og tilnærming 

   

 Kommunikasjon mellom 
mennesker med ulik 
kulturell bakgrunn 

   

 Bruk av tolk 
 
 

   

 Internasjonal utveksling 
 
 

   

 Andre relevante tema? 
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 Funksjonsdyktighet 

11. Hvilke tema i forhold til det å ha innvandrerpasienter mener du nyutdannede sykepleiere 
bør ha handlingskompetanse i?  

  
 
 
 
 

12. Hvilke tema i forhold til det å ha innvandrerpasienter mener du nyutdannede sykepleiere 
bør ha handlingsberedskap i?  

  
 
 
 
 

 

Testing av studentenes kunnskapsnivå i ”migrasjon og helse” 

13. Hvordan tester skolen studentenes kunnskapsnivå i ”migrasjon og helse”? 
(for eksempel: obligatorisk fremmøte, ferdighetstrening, arbeidskrav, eksamensoppgaver osv.  
Temaer og i hvilket semester blir de testet?) 

  
 
 
 
 

 

Utfordringer 

14. Hva er utfordringene for din skole når det gjelder å formidle kunnskap og ferdigheter i 
forhold til ”migrasjon og helse”? (når det gjelder Rammeplanen, Fagplanen, skolens ressurser, 
praksisstedene, samfunnets behov,  studentene osv.) 

  
 
 
 
 

 

Intervjue andre lærere? 

15.  Er det andre lærere på din skole som du synes jeg bør kontakte med forespørsel om intervju? 
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Vedlegg 5: Informasjon til lærerne og samtykkeerklæring 

                                                         
            

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse? 

Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom dette. 

Jeg skal gjennomføre et prosjekt ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) hvor 

jeg vil kartlegge hva fremtidige sykepleiere lærer om migrasjon og helse på bachelorstudiet. Skolens 

ledelse og personvernombudet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har godkjent prosjektet. Selv er 

jeg sykepleier og sosialantropolog med lang klinisk erfaring fra arbeid med innvandrere i 

primærhelsetjenesten. 

Metodene jeg vil benytte er litteraturstudier, observasjon, spørreskjema, fokusgruppeintervju og 

individuelle semistrukturerte intervju. Jeg vil gjennomføre observasjon av noe undervisning som 

omhandler migrasjon og helse. En spørreskjemaundersøkelse vil bli gjennomført blant tredje års 

studenter. Disse studentene vil også bli invitert til å delta i et semistrukturert intervju. Noen 

studenter i internasjonal utveksling vil også bli fokusgruppeintervjuet. 

I dette prosjektet er lærerne på bachelorstudiet en viktig ressurs. Dere kjenner rammeplan, fagplan, 

studieheftene, pensum, læringsmål og timeplan bedre enn jeg. På neste side er en 

samtykkeerklæring. Jeg spør dere om jeg kan få være til stede som observatør når det undervises om 

migrasjon og helse. Jeg spør også om jeg kan få intervjue noen lærere. Intervjuet er beregnet til å ta 

ca. 1 time og vil dreie seg om hva dere mener er viktig at studentene lærer om migrasjon og helse, og 

hvilke utfordringer dere har.  

Datainnsamlingen vil primært skje i høstsemesteret 2011, og avsluttes i februar 2012. I rapporten jeg 

skal skrive etterpå, vil det ikke bli mulig å spore informasjonen tilbake til den som har gitt meg den. 

Din deltagelse er frivillig. Føl deg fri til å svare ærlig. Om du i utgangspunktet har sagt deg villig, men 

under veis ønsker å trekke deg, har du rett til det. Du behøver ikke gi meg en begrunnelse. Det vil 

ikke få konsekvenser for deg. 

Spør meg gjerne dersom du har spørsmål om prosjektet. 

Vennlig hilsen 

Ragnhild Magelssen 

Sykepleier og cand.polit. i sosialantropologi 

Denne samtykkeerklæringen vil jeg makulere når prosjektet er avsluttet. 
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Samtykke for deltagelse i studien 

Kryss av det du gir meg tillatelse til: 

1. Jeg er villig til at du observerer min undervisning om migrasjon og helse: …… 

 

Tidspunkt og sted: ………………………  Mobil: ……………………………………. 

 

2. Jeg er villig til å delta i et semistrukturert intervju: …… 

 

E-post adr.: …………………………………  Mobil:…………………………………….. 

 

Dato: …………………  Underskrift:………………………………………………………………………….. 

        (lærer) 

 

****** 

Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

Dato: …………………  Underskrift:…………………………………………………………………………….. 

       Ragnhild Magelssen 

            (Prosjektleder) 
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Vedlegg 6: Internasjonalisering av utdanning 
Rammeplan for sykepleierutdanning (20) omtaler ikke internasjonaliseringsprogrammet.  I 

Kvalitetsreformen omtaler imidlertid Kunnskapsdepartementet internasjonalisering av høyere 

utdanning. En av målsetningene med denne reformen var å øke internasjonaliseringsgraden  i høyere 

utdanning (27).  

I St. Meld. 14 (2008-2009) ”Internasjonalisering av utdanning” (26) sier Kunnskapsdepartementet at 

økt internasjonaliseringen ikke bare er et mål i seg selv, men et virkemiddel til å fremme økt kvalitet 

og relevans i norsk utdanning. Utdanningene skal bidra til at så vel institusjoner som mennesker skal 

kunne møte utfordringene og mulighetene som følger med globalisering og økt internasjonal 

samhandling. 

Blant målsetningene for internasjonaliseringen blir det sagt i Stortingsmeldingen at dette er noe som 

skal angå alle elever og studenter, og at det kan bidra til: 

 Bedre språkferdigheter 

 Internasjonal orientering 

 Flerkulturell kompetanse 

 Bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og evner 

 Internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid 

 Internasjonal solidaritet  

 Å nå FNs tusenårsmål: ”Universal Education” 

 

Internasjonalisering av utdanningen har medført arbeid for å øke systemlikhet og kvalitet mellom 

ulike nasjoners utdanningsprogrammer. Dette for at utvekslingsstudenter kan få godkjent 

studieopphold i et samarbeidsland som en del av sin utdanning i hjemlandet. 

Kunnskapsdepartementet oppfordrer alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge til å ha et fagtilbud 

på engelsk. Dette for at Norge skal være et attraktivt studiested for utenlandsstudenter, og også for 

at norske studenter, som ikke selv reiser på utveksling, skal kunne dra nytte av 

internasjonaliseringen. 

Alle høgskolene som deltok i den foreliggende kartleggingen av ”Hva lærer fremtidige sykepleiere om 

migrasjon & helse?”, hadde sitt eget internasjonaliseringsprogram og samarbeidet med en rekke 

høgskoler og universiteter på ulike kontinent. 

Høgskolene omtaler internasjonaliseringsprogrammet i sine fagplaner. Følgende sitater viser 

hensikten eller målsetningen ulike høgskolene har med dette programmet: 

 Hensikten med å tilrettelegge for studieopphold i utlandet er at studenten skal styrke sin 

o Kulturforståelse 

o Bygge nettverk 

o Bli kjent med andre fagperspektiv 

o Bli kjent med andre måter å forstå og utøve sykepleie på 

 

 Gjennom denne utvekslingen legges det til rette for at 

o Studenter… kan utfordres i forhold til kultur og kulturforståelse 

o … studenter… utfordres til kritisk vurdering av egen kultur og kulturforståelse  
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 Utvekslingsopphold gir, i tillegg til faglig og personlig utbytte, tilleggskompetanse for 

yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn 

 Økende globalisering av arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og 

kulturkunnskap stadig mer ettertraktet 

 Alle studenter må lære fagspråket sitt på engelsk 

 Målet med internasjonalisering er å utdanne sykepleiere som har interesse for kunnskap om 

globale helseutfordringer, og som kan tenke seg å delta i nasjonalt og internasjonalt 

helsearbeid 

 

 Vår erfaring tilsier at et studieopphold i utlandet gir 

o Et viktig bidrag til faglig og personlig utvikling 

o Nye faglige utfordringer 

o Nye internasjonale kontakter 

o Bedre språkkunnskaper 

o Innsikt i andre kulturer 

Internasjonaliseringsprogrammet er av interesse for denne kartleggingen fordi målsetningen blant 

annet er at programmet skal bidra til økt kompetanse i utøvelse av sykepleie i et flerkulturelt 

samfunn. Dette vil innebære at kompetansen i migrasjon & helse økes, og bidra til at pasienter kan få 

likeverdige sykepleietjenester, uavhengig av bakgrunn. 
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Vedlegg 7: Tanga International Conference Center (TICC), Tanzania 
 

I internasjonaliseringsprogrammet samarbeider mange høgskoler og universitet i Norge med Tanga 

International Conference Center (TICC) i Tanzania. TICC er bl.a. et sted hvor bachelorstudenter i 

sykepleie kan ha praksisstudier. TICC ledes av en norsk sykepleier. De fleste ansatte ellers er lokale 

tanzanianere. Når norske sykepleiestudenter er i praksisstudier ved TICC, skjer det som regel i 

samarbeid med den lokale sykepleierskolen.  

TICC er et kompetansesenter som arbeider for å realisere FNs millenniumsmål. Disse er: 

1. End Poverty and Hunger 

2. Universal Education 

3. Gender Equity 

4. Child Health 

5. Maternal Health 

6. Combat HIV/AIDS 

7. Environmental Sustainability 

8. Global Partnership 

 

TICC søker å realisere en bærekraftig utvikling og framtid ved å: 

 Connecting people 

 Combining knowledge and experience 

 Creating new possibilities 

 

Derfor samarbeider TICC med både nasjonale og lokale myndigheter og institusjoner, og med 

høgskoler, universiteter og individuelle personer fra mange land. De samarbeider om prosjekter 

innen følgende områder: 

 Education 

 Health 

 Social Care 

 Entrepreneurship 

 Democracy 

 Infrastructure 

 

For mer informasjon, se www.tangameetingpoint.net 

  

http://www.tangameetingpoint.net/
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Vedlegg 8: Mal for fokusgruppeintervju 
 

Fortell om og diskuter følgende tema: 

 Kort om programmet dere hadde vært igjennom ved TICC 

o Introduksjonsdelen 

o Problemstillingene dere har  jobbet med i landsbyene og metodene dere har 

benyttet. 

 Det sykepleiefaglige utbyttet av oppholdet ved TICC, for eksempel 

o Nye teoretiske tilnærminger eller andre måter å løse praktiske oppgaver på? 

o Fagetikk og samarbeidsrelasjoner, status/rolle – pasient/sykepleier 

o Sykepleieres samfunnsansvar 

 Vil læringsutbyttet under oppholdet ved TICC ha betydning for din tilnærming til 

migrantpasienter når du kommer hjem til Norge? 

 Eventuelt annet læringsutbytte? 

o For eksempel: Hvordan har du opplevd ikke å kunne språket, være avhengig av tolk, 

ikke kjenne kulturen/skikk og bruk osv.? 

 

  



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Vedlegg 9: Svar på spørreskjema fra hver skole og for alle sju 
 

1. Jeg prioriterer å være til stede på klasseromsundervisning om tema som har med 

migrantpasienter å gjøre. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole nr. 1 2 3,9 30 58,8 23 37,2 51 99,9 

Skole nr. 2 4 7,2 36 64,3 16 28,6 56 100,1 

Skole nr. 3 3 5,7 29 59,6 20 38,4 52 99,9 

Skole nr. 4 1 3,8 17 65,4 8 30,8 26 100 

Skole nr. 5 6 10,0 37 61,6 17 28,3 60 99,9 

Skole nr. 6 1 3,4 21 72,4 7 24,1 29 99,9 

Skole nr. 7 0 0,0 30 85,7 5 14,3 35 100 

Alle sju 
skolene 

 
17 

 
5,5 

 
200 

 
64,7 

 
92 

 
29,8 

 
309 

 
100 

 

2. Jeg leser pensum om migrasjon og helse før undervisningen. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole nr. 1 8 15,7 13 25,4 30 58,8 51 99,9 

Skole nr. 2 20 35,7 20 35,7 16 28,6 56 100 

Skole nr. 3 22 42,3 11 21,2 19 36,5 52 100 

Skole nr. 4 13 50,0 2 7,7 11 42,3 26 100 

Skole nr. 5 17 28,3 27 45,0 16 26,7 60 100 

Skole nr. 6 9 31,0 9 31,0 11 37,9 29 99,9 

Skole nr. 7 12 34,3 12 34,3 11 31,4 35 100 

Alle sju 
skolene 

 
101 

 
32,7 

 
94 

 
30,5 

 
114 

 
36,9 

 
309 

 
100,1 

 

3. Jeg anvender både obligatorisk og tilleggslitteratur om migrasjon og helse i praksis. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til  

delvis enig 

3 =  
Vet ikke  

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 9 17,6 17 33,4 25 49,0 51 100 

Skole 2 20 35,7 13 23,2 23 41,1 56 100 

Skole 3 16 30,8 18 34,6 18 34,6 52 100 

Skole 4 8 30,8 6 23,1 12 46,2 26 100,1 

Skole 5 21 35,0 26 43,3 13 21,7 60 100 

Skole 6 4 13,7 14 48,3 11 37,9 29 99,9 

Skole 7 7 20,0 18 51,4 10 28,6 35 100 

Alle sju 
skolene 

 
85 

 
27,5 

 
112 

 
36,25 

 
112 

 
36,25 

 
309 

 
100 
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4. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om innvandringen til Norge siden 1960/70-

tallet. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til  

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 26 51,0 10 19,6 15 29,4 51 100 

Skole 2 24 42,9 20 35,7 12 21,5 56 100,1 

Skole 3 22 42,3 13 25,0 17 32,7 52 100 

Skole 4 23 88,4 1 3,8 2 7,7 26 99,9 

Skole 5 24 40,0 19 31,7 17 28,4 60 100,1 

Skole 6 14 48,2 9 31,0 6 20,6 29 99,8 

Skole 7 7 20,0 20 57,1 8 22,8 35 99,9 

Alle sju 
Skolene 

 
140 

 
45,3 

 
92 

 
29,7 

 
77 

 
25,0 

 
309 

 
100 

 

5. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om kriterier for å få opphold i Norge 

 
Skole 

1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 30 58,8 7 13,7 14 27,4 51 99,9 

Skole 2 36 64,3 13 23,2 7 12,5 56 100 

Skole 3 27 51,9 4 7,7 21 40,4 52 100 

Skole 4 22 84,6 1 3,8 3 11,5 26 99,9 

Skole 5 25 41,7 16 26,7 19 31,7 60 100,1 

Skole 6 19 65,5 4 13,8 6 20,6 29 99,9 

Skole 7 16 45,8 10 28,5 9 25,8 35 100,1 

Alle sju  
Skolene 

 
175 

 
56,6 

 
55 

 
17,8 

 
79 

 
25,5 

 
309 

 
99,9 

 

6. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om hvilke rettigheter til helsetjenester 

migrantgrupper med ulik oppholdstillatelse har i Norge. 
 

 
Skole 
 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til  

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 26 51,0 12 23,5 13 25,5 51 100 

Skole 2 30 53,6 18 32,2 8 14,3 56 100,1 

Skole 3 13 25,0 27 51,9 12 23,1 52 100 

Skole 4 19 73,1 3 11,5 4 15,4 26 100 

Skole 5 20 33,4 27 45,0 13 21,7 60 100,1 

Skole 6 5 17,2 19 65,5 5 17,2 29 99,9 

Skole 7 7 20,0 17 48,5 11 31,4 35 99,9 

Alle sju 
Skolene 

 
120 

 
38,9 

 
123 

 
39,8 

 
66 

 
21,4 

 
309 

 
100,1 
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7. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om ulike migrantgruppers tilgang til 

helsetjenester i Norge. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til 

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 17 33,4 19 37,2 15 29,4 51 100 

Skole 2 25 44,6 18 32,2 13 23,3 56 100,1 

Skole 3 10 19,2 27 52,0 15 28,8 52 100 

Skole 4 19 73,1 1 3,8 6 23,1 26 100 

Skole 5 19 31,7 28 46,6 13 21,7 60 100 

Skole 6 3 10,3 21 72,4 5 17,2 29 99,9 

Skole 7 3 8,6 20 57,2 12 34,3 35 100,1 

Alle sju 
Skolene 

 
96 

 
31,1 

 
134 

 
43,4 

 
79 

 
25,6 

 
309 

 
100,1 

 

8. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om ulike migrantgruppers levekår i Norge. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

Delvis uenig 

2 =  
Enig til  

Delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 21 41,2 12 23,5 18 35,3 51 100 

Skole 2 23 41,1 21 37,5 12 21,5 56 100,1 

Skole 3 8 15,4 20 38,4 24 46,2 52 100 

Skole 4 17 65,4 3 11,5 6 23,0 26 99,9 

Skole 5 10 16,7 33 55,0 17 28,4 60 100,1 

Skole 6 3 10,3 19 65,5 7 24,1 29 99,9 

Skole 7 2 5,8 23 65,6 10 28,6 35 100 

Alle sju 
Skolene 

 
84 

 
27,2 

 
131 

 
42,4 

 
94 

 
30,4 

 
309 

 
100 

 

9. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om hva migrasjonsprosessen kan gjøre med 

menneskers helse. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 16 31,4 20 39,2 15 29,4 51 100 

Skole 2 17 30,3 32 57,1 7 12,5 56 99,9 

Skole 3 6 11,6 32 61,5 14 26,9 52 100 

Skole 4 16 61,5 4 15,4 6 23,1 26 100 

Skole 5 10 16,7 35 58,4 15 25 60 100,1 

Skole 6 4 13,8 18 62,0 7 24,1 29 99,99 

Skole 7 0 0,0 33 94,3 2 5,7 35 100 

Alle sju  
Skolene 

 
69 

 
22,4 

 
174 

 
56,3 

 
66 

 
21,4 

 
309 

 
100,1 

 

  



96 
 

10. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om hva livet som etnisk minoritet i fremmed 

land kan gjøre med menneskers helse. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til 

delvis enig 

3 =  
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 21 41,2 12 23,5 18 35,3 51 100 

Skole 2 23 41,1 28 50,0 5 8,9 56 100 

Skole 3 5 9,6 40 76,9 7 13,4 52 99,9 

Skole 4 18 69,2 3 11,5 5 19,2 26 99,9 

Skole 5 12 20,0 33 55,0 15 25,0 60 100 

Skole 6 3 10,3 21 72,4 5 17,2 29 99,9 

Skole 7 0 0,0 35 100,0 0 0,0 35 100 

Alle sju 
Skolene 

 
82 

 
27,5 

 
172 

 
55,6 

 
55 

 
17,8 

 
309 

 
99,9 

 

11.  Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om hvilke sykdommer som er vanligst blant 

ulike migrantgrupper i Norge. 

 
Skole 

1 =  
Uenig til 

delvis uenig 

2 =  
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 10 19,6 33 64,7 8 15,6 51 99,9 

Skole 2 12 21,4 34 60,7 10 17,9 56 100 

Skole 3 2 3,8 39 75,0 11 21,2 52 100 

Skole 4 7 26,9 13 50,0 6 23,1 26 100 

Skole 5 6 10,0 48 80,0 6 10,0 60 100 

Skole 6 2 6,8 21 72,3 6 20,7 29 99,8 

Skole 7 1 2,9 28 80,0 6 17,2 35 100,1 

Alle sju  
Skolene 

 
40 

 
12,9 

 
216 

 
69,9 

 
53 

 
17,1 

 
309 

 
99,9 

 

12.  Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om kommunikasjon mellom mennesker med 

ulik kulturell bakgrunn. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 4 7,8 35 68,7 12 23,5 51 100 

Skole 2 9 16,1 40 71,4 7 12,5 56 100 

Skole 3 0 0,0 50 96,1 2 3,8 52 99,9 

Skole 4 5 19,2 18 69,3 3 11,5 26 100 

Skole 5 5 8,4 46 76,7 9 15,0 60 100,1 

Skole 6 1 3,4 28 96,5 0 0,0 29 99,9 

Skole 7 0 0,0 33 94,2 2 5,7 35 99,9 

Alle sju 
Skolene 

 
24 

 
7,8 

 
250 

 
80,9 

 
35 

 
11,3 

 
309 

 
100 
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13. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om ulike oppfatninger av helse, sykdom og 

behandling. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til  

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 3 5,8 36 70,6 12 23,5 51 99,9 

Skole 2 7 12,5 42 75,0 7 12,5 56 100 

Skole 3 2 3,8 47 90,4 3 5,8 52 100 

Skole 4 7 26,9 18 69,2 1 3,8 26 99,9 

Skole 5 5 8,3 48 80,0 7 11,7 60 100 

Skole 6 2 6,8 23 79,3 4 13,8 29 99,9 

Skole 7 2 5,7 32 91,5 1 2,9 35 100,1 

Alle sju 
Skolene 

 
28 

 
9,1 

 
246 

 
79,6 

 
35 

 
11,3 

 
309 

 
100 

 

14. Jeg har vært til stede på teoriundervisningen om bruk av tolk. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 10 19,6 29 56,8 12 23,5 51 99,9 

Skole 2 8 14,3 40 71,4 8 14,3 56 100 

Skole 3 2 3,8 47 90,4 3 5,8 52 100 

Skole 4 2 7,7 23 88,5 1 3,8 26 100 

Skole 5 8 16,7 38 63,3 12 20,0 60 100 

Skole 6 1 3,4 28 96,5 0 0,0 29 99,9 

Skole 7 0 0,0 34 97,1 1 2,9 35 100 

Alle sju 
Skolene 

 
35 

 
11,3 

 
233 

 
75,4 

 
41 

 
13,3 

 
309 

 
100 

 

15.  I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på å ha migrantpasient. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 9 17,6 40 78,4 2 3,8 51 99,8 

Skole 2 16 28,6 36 64,3 4 7,2 56 100,1 

Skole 3 8 15,4 42 80,8 2 3,8 52 100 

Skole 4 4 15,3 22 84,6 0 0,0 26 99,9 

Skole 5 10 16,7 48 80,0 2 3,3 60 100 

Skole 6 2 6,9 26 89,7 1 3,4 29 100 

Skole 7 11 31,4 23 65,7 1 2,9 35 100 

Alle sju 
skolene 

 
60 

 
19,4 

 
237 

 
76,7 

 
12 

 
3,9 

 
309 

 
100 
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16. I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på å ta innkomstrapport av migrantpasient. 

 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 38 74,5 9 17,6 4 7,8 51 99,9 

Skole 2 38 67,8 17 30,3 1 1,8 56 99,9 

Skole 3 29 55,8 23 44,2 0 0,0 52 100 

Skole 4 17 65,3 8 30,7 1 3,8 26 99,8 

Skole 5 28 46,7 24 40,0 8 13,3 60 100 

Skole 6 12 41,3 13 44,8 4 13,7 29 99,8 

Skole 7 30 85,7 5 14,3 0 0,0 35 100 

Alle sju 
skolene 

 
192 

 
62,1 

 
99 

 
32,0 

 
18 

 
5,8 

 
309 

 
99,9 

 

17. I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på å veilede/undervise migrantpasient. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 17 33,3 27 53,0 7 13,7 51 100 

Skole 2 30 53,6 22 39,3 4 7,1 56 100 

Skole 3 11 21,1 35 67,3 6 11,5 52 99,9 

Skole 4 9 34,6 16 61,6 1 3,8 26 100 

Skole 5 26 43,3 27 45,0 7 11,7 60 100 

Skole 6 6 20,7 19 65,5 4 13,8 29 100 

Skole 7 23 65,7 11 31,5 1 2,9 35 100,1 

Alle sju 
skolene 

 
122 

 
39,4 

 
157 

 
50,8 

 
30 

 
9,7 

 
309 

 
99,9 

 

18. I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på å skrive pleieplan for migrantpasient. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 32 62,8 14 27,4 5 9,7 51 99,9 

Skole 2 32 57,1 21 37,5 3 5,4 56 100 

Skole 3 31 59,6 17 32,6 4 7,7 52 99,9 

Skole 4 17 65,3 5 19,2 4 15,4 26 99,9 

Skole 5 40 66,6 17 28,4 3 5,0 60 100 

Skole 6 15 51,7 8 27,5 6 20,7 29 99,9 

Skole 7 26 74,3 8 22,8 1 2,9 35 100 

Alle sju 
Skolene 

 
193 

 
62,5 

 
90 

 
29,1 

 
26 

 
8,4 

 
309 

 
100 
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19. I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på å samarbeide med migrantpasienters 

pårørende. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 19 37,3 30 58,9 2 3,8 51 100 

Skole 2 18 32,2 32 57,1 6 10,7 56 100 

Skole 3 13 25,0 34 65,4 5 9,6 52 100 

Skole 4 10 38,4 15 57,7 1 3,8 26 99,9 

Skole 5 21 35,0 35 58,3 4 6,7 60 100 

Skole 6 9 31,0 18 62,0 2 6,8 29 99,8 

Skole 7 19 54,3 13 37,2 3 8,6 35 100,1 

Alle sju 
skolene 

 
109 

 
35,3 

 
177 

 
57,3 

 
23 

 
7,5 

 
309 

 
100,1 

 

        20.  I praksisdelen av studiet har jeg fått prøvd meg på å gjennomføre pasientsamtale med  

                tolk. 
 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 24 47,1 26 51,0 1 1,9 51 100 

Skole 2 39 69,7 12 21,4 5 8,9 56 100 

Skole 3 25 48,1 27 51,9 0 0,0 52 100 

Skole 4 11 42,3 15 57,6 0 0,0 26 99,9 

Skole 5 31 51,6 28 46,7 1 1,7 60 100 

Skole 6 13 44,8 14 48,2 2 6,9 29 99,9 

Skole 7 25 71,4 8 22,8 2 5,7 35 99,9 

Alle sju 
skolene 

 
168 

 
54,5 

 
130 

 
42,0 

 
11 

 
3,5 

 
309 

 
99,9 

 

21. Vi har fått arbeidskrav der vi har skrevet om problemstillinger knyttet til det å ha 

migrantpasienter. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 36 70,6 7 13,7 8 15,6 51 99,9 

Skole 2 51 91,1 2 3,6 3 5,4 56 100,1 

Skole 3 7 13,4 42 80,7 3 5,8 52 99,9 

Skole 4 22 84,6 3 11,5 1 3,8 26 99,9 

Skole 5 40 66,7 17 28,4 3 5,0 60 100,1 

Skole 6 1 3,4 26 89,6 2 6,9 29 99,9 

Skole 7 3 8,6 30 85,7 2 5,7 35 100 

Alle sju 
Skolene 

 
160 

 
51,8 

 
127 

 
41,1 

 
22 

 
7,1 

 
309 

 
100 
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22. Problemstillinger knyttet til det å ha migrantpasienter er blant den typen spørsmål man må 

regne med å kunne gjøre rede for til eksamen. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 21 41,1 15 29,4 15 29,4 51 99,9 

Skole 2 31 55,3 10 17,9 15 26,8 56 100 

Skole 3 5 9,6 32 61,6 15 28,8 52 100 

Skole 4 20 76,9 3 11,5 3 11,5 26 99,9 

Skole 5 13 21,7 35 58,3 12 20,0 60 100 

Skole 6 9 31,0 9 31,0 11 37,9 29 99,9 

Skole 7 5 14,3 19 54,2 11 31,4 35 99,9 

Alle sju 
Skolene 

 
104 

 
33,7 

 
123 

 
39,8 

 
82 

 
26,6 

 
309 

 
100,1 

 

23. Jeg vil skrive bacheloroppgaven min om en problemstilling som har med migrantpasienter 

å gjøre. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 34 66,7 5 9,8 12 23,5 51 100 

Skole 2 34 60,7 8 14,2 14 25,0 56 99,9 

Skole 3 46 88,4 3 5,8 3 5,8 52 100 

Skole 4 18 69,2 2 7,6 6 23,1 26 99,9 

Skole 5 35 58,3 2 3,3 23 38,3 60 99,9 

Skole 6 25 86,2 1 3,4 3 10,3 29 99,9 

Skole 7 34 97,1 0 0,0 1 2,9 35 100 

Alle sju 
Skolene 

 
226 

 
73,2 

 
21 

 
6,8 

 
62 

 
20,0 

 
309 

 
100 

 

24. For meg er det like utfordrende å ha pasienter enten de er norske eller migranter. 

 
Skole 

1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Skole 1 34 66,7 5 9,8 12 23,5 51 100 

Skole 2 34 60,7 8 14,2 14 25,0 56 99,9 

Skole 3 22 42,3 14 27,0 16 30,8 52 100,1 

Skole 4 10 38,4 12 46,2 4 15,4 26 100 

Skole 5 16 26,7 29 48,3 15 25,0 60 100 

Skole 6 11 37,9 12 41,4 6 20,7 29 100 

Skole 7 15 42,9 17 48,6 3 8,6 35 100,1 

Alle sju 
Skolene 

 
119 

 
38,5 

 
123 

 
39,8 

 
67 

 
21,6 

 
309 

 
99,9 
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Vedlegg 10: Spørreskjema. Bakgrunns-, medisinske, 

kommunikasjonsfaglige og praksisrelaterte spørsmål. Høgskole 1-7 og alle 

samlet 
 

Bakgrunnsinformasjon og migrantpasienter, spørsmål 4 - 8 

 1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Høgskole 1 120 47,1 60 23,5 75 29,4 255 100 

Høgskole 2 138 49,3 90 32,1 52 18,6 280 100 

Høgskole 3 80 30,8 91 35,0 89 34,2 260 100 

Høgskole 4 100 76,9 9 6,9 21 16,2 130 100 

Høgskole 5 98 32,7 123 41,0 79 26,3 300 100 

Høgskole 6 44 30,3 72 49,7 29 20,0 145 100 

Høgskole 7 35 20,0 90 51,4 50 28,6 175 100 

Alle sju samlet 615 39,8 535 34,6 395 25,6 1545 100 

 

Medisinske spørsmål og migrantpasienter, spørsmål 9 - 11 

 1 = 
Uenig til 

delvis uenig 

2 = 
Enig til 

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Høgskole 1 47 30,7 65 42,5 41 26,8 153 100 

Høgskole 2 52 31,0 94 56,0 22 13,1 168 100,1 

Høgskole 3 13 8,3 111 71,2 32 20,5 156 100 

Høgskole 4 41 52,6 20 25,6 17 21,8 78 100 

Høgskole 5 28 15,6 116 64,4 36 20,0 180 100 

Høgskole 6 9 10,3 60 69,0 18 20,7 87 100 

Høgskole 7 1 1,0 96 91,4 8 7,6 105 100 

Alle sju samlet 191 20,6 562 60,6 174 18,8 927 100 
 

Kommunikasjon og migrantpasienter, spørsmål 12 – 14 

 1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til  

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Høgskole 1 17 11,1 100 65,4 36 23,5 153 100 

Høgskole 2 24 14,3 122 72,6 22 13,1 168 100 

Høgskole 3 4 2,6 144 92,3 8 5,1 156 100 

Høgskole 4 14 17,9 59 75,6 5 6,4 78 99,9 

Høgskole 5 20 11,1 132 73,3 28 15,6 180 100 

Høgskole 6 6 6,9 73 83,9 8 9,2 87 100 

Høgskole 7 2 1,9 99 94,3 4 3,8 105 100 

Alle sju samlet 87 9,4 729 78,6 111 12,0 927 100 
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Praksisstudiene og migrantpasienter, spørsmål 15 - 20 

 1 = 
Uenig til  

delvis uenig 

2 = 
Enig til  

delvis enig 

3 = 
Vet ikke 

 
Sum 

 N % N % N % N % 

Høgskole 1 139 45,4 146 47,7 21 6,9 306 100 

Høgskole 2 173 51,5 140 41,7 23 6,8 336 100 

Høgskole 3 117 37,5 178 57,1 17 5,4 312 100 

Høgskole 4 68 43,6 81 51,9 7 4,5 156 100 

Høgskole 5 156 43,3 179 49,7 25 6.9 360 99,9 

Høgskole 6 57 32,8 98 56,3 19 10,9 174 100 

Høgskole 7 134 63,8 68 32,4 8 3,8 210 100 

Alle sju samlet 844 45,5 890 48,0 120 6,5 1854 100 
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Vedlegg 11: Semistrukturert intervju. 22 studenters selvevaluering av egen 

kompetanse. Høgskole 1 – 7 og alle sju samlet. 
 

Spørr
e- 

skjem
a 

Nr. 

Tema Høg- 
skole 

nr. 

God 
kompe- 
tanse 

Middels 
kompe- 
tanse 

Dårlig 
kompe- 
tanse 

Ingen 
kompe- 
tanse 

Sum 
antall 

studenter 

 
 
 

4. 

 
 
Innvandringen 
til Norge siden 
1960/70 tallet 

 
Nr. 1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

Nr. 2 1 1 1 0 3 

Nr. 3 1 5 0 0 6 

Nr. 4 0 3 1 0 4 

Nr. 5 0 1 2 0 3 

Nr. 6 0 0 2 1 3 

Nr. 7 0 2 0 0 2 

Nr. 1-7 2 12 7 1 22 

 
 

5. 

 
Kriterier for 
opphold i 
Norge 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 1 0 1 1 3 

Nr. 3 1 4 1 0 6 

Nr. 4 0 3 1 0 4 

Nr. 5 0 2 1 0 3 

Nr. 6 0 0 3 0 3 

Nr. 7 0 2 0 0 2 

Nr. 1-7 3 11 7 1 22 

 
 

6. 

 
Rettigheter til 
helsetjenester 
for migranter 
m. ulik oppholds- 
status 

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 0 1 1 1 3 

Nr. 3 1 2 2 1 6 

Nr. 4 0 3 1 0 4 

Nr. 5 0 3 0 0 3 

Nr. 6 1 0 2 0 3 

Nr. 7 0 1 1 0 2 

Nr. 1-7 2 11 7 2 22 

 
 
 

7. 

 
 
Tilgang til  
helsetjenester 
for ulike  
migrantgrupper 

Nr. 1 0 0 1 0 1 

Nr. 2 1 1 0 1 3 

Nr. 3 1 2 3 0 6 

Nr. 4 0 2 2 0 4 

Nr. 5 0 2 1 0 3 

Nr. 6 1 2 0 0 3 

Nr. 7 0 0 2 0 2 

Nr. 1-7 2 9 9 1 22 

 
 
 

8. 

 
 
Levekår for 
ulike 
migrantgrupper 
i Norge 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 1 0 1 1 3 

Nr. 3 2 4 0 0 6 

Nr. 4 0 1 3 0 4 

Nr. 5 0 1 2 0 3 

Nr. 6 1 0 2 0 3 

Nr. 7 1 1 0 0 2 

Nr. 1-7 6 7 8 1 22 
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9. 

 
 
Hva migrasjons- 
prosessen kan 
gjøre med 
menneskers helse  

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 0 2 1 0 3 

Nr. 3 3 3 0 0 6 

Nr. 4 2 2 0 0 4 

Nr. 5 2 1 0 0 3 

Nr. 6 0 1 1 1 3 

Nr. 7 1 1 0 0 2 

Nr. 1-7 8 11 2 1 22 

 
 
 

10. 

 
Hva livet som etnisk 
minoritet i fremmed 
land kan gjøre med 
menneskers helse 

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 1 1 1 0 3 

Nr. 3 3 3 0 0 6 

Nr. 4 3 1 0 0 4 

Nr. 5 2 1 0 0 3 

Nr. 6 1 2 0 0 3 

Nr. 7 2 0 0 0 2 

Nr. 1-7 12 9 1 0 22 

 
 
 

11. 

 
 
Hvilke sykdommer 
er vanligst blant 
ulike 
migrantgrupper 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 0 2 1 0 3 

Nr. 3 2 4 0 0 6 

Nr. 4 1 2 1 0 4 

Nr. 5 2 1 0 0 3 

Nr. 6 1 1 1 0 3 

Nr. 7 2 0 0 0 2 

Nr. 1-7 9 10 3 0 22 

 
 
 

12. 

 
 
Kommunikasjon 
mellom mennesker 
med ulik kulturell 
bakgrunn 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 1 1 1 0 3 

Nr. 3 0 4 2 0 6 

Nr. 4 2 2 0 0 4 

Nr. 5 2 1 0 0 3 

Nr. 6 1 2 0 0 3 

Nr. 7 1 1 0 0 2 

Nr.1-7 8 11 3 0 22 

 
 
 

13. 

 
 
Ulike oppfatninger 
av helse, sykdom og 
behandling 

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 1 1 0 1 3 

Nr. 3 0 5 1 0 6 

Nr. 4 0 1 3 0 4 

Nr. 5 1 1 0 1 3 

Nr. 6 0 1 2 0 3 

Nr. 7 1 1 0 0 2 

Nr. 1-7 3 11 6 2 22 

 
 
 

14. 

 
 
 
Bruk av tolk 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 0 1 1 1 3 

Nr. 3 4 2 0 0 6 

Nr. 4 3 1 0 0 4 

Nr. 5 1 1 0 1 3 

Nr. 6 0 3 0 0 3 

Nr. 7 1 0 0 1 2 

  Nr. 1-7 10 8 1 3 22 
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Vedlegg 12: Semistrukturert intervju. 22 studenters selvevaluering av 

læringsutbyttet av ulike pedagogiske tilnærminger. Høgskole 1 – 7 og alle 

sju samlet. 
 

Spørs- 
mål 
nr. 

Pedagogisk 
tilnærming 

Høg- 
skole 

nr. 

Godt 
utbytte 

Middels 
utbytte 

Dårlig 
utbytte 
 

Ikke 
hatt ell. 
vært på 

Sum 
antall 

studenter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Forelesninger 

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 0 1 2 0 3 

Nr. 3 2 4 0 0 6 

Nr. 4 1 0 2 1 4 

Nr. 5 1 2 0 0 3 

Nr. 6 0 1 2 0 3 

Nr. 7 1 1 0 0 2 

Nr. 1-7 5 10 6 1 22 

 
 
 
Seminarer 

Nr. 1 0 0 1 0 1 

Nr. 2 0 0 1 2 3 

Nr. 3 3 2 1 0 6 

Nr. 4 0 0 0 4 4 

Nr. 5 0 0 0 3 3 

Nr. 6 0 2 0 1 3 

Nr. 7 1 0 0 1 2 

Nr. 1-7 4 4 3 11 22 

 
 
Organisert arbeid 
i grupper 
 

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 1 1 0 1 3 

Nr. 3 3 3 0 0 6 

Nr. 4 0 1 0 3 4 

Nr. 5 1 2 0 0 3 

Nr. 6 1 2 0 0 3 

Nr. 7 1 0 0 1 2 

Nr. 1-7 7 10 0 5 22 

 
 
 
Selvstudier 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 0 1 2 0 3 

Nr. 3 3 2 1 0 6 

Nr. 4 1 1 0 2 4 

Nr. 5 1 0 2 0 3 

Nr. 6 0 1 0 2 3 

Nr. 7 2 0 0 0 2 

Nr. 1-7 8 5 5 4 22 

 
 
 
Eksamenslesing 

Nr. 1 0 1 0 0 1 

Nr. 2 1 0 0 2 3 

Nr. 3 3 1 1 1 6 

Nr. 4 1 0 0 3 4 

Nr. 5 1 1 0 1 3 

Nr. 6 1 0 0 2 3 

Nr. 7 1 1 0 0 2 

Nr. 1-7 8 4 1 9 22 
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Ferdighetstrening 

Nr. 1 0 0 1 0 1 

Nr. 2 0 1 0 2 3 

Nr. 3 0 0 0 6 6 

Nr. 4 0 0 0 4 4 

Nr. 5 0 0 1 2 3 

Nr. 6 0 0 2 1 3 

Nr. 7 0 0 0 2 2 

Nr. 1-7 0 1 4 17 22 

 
 
 
Praksisstudier 

Nr. 1 1 0 0 0 1 

Nr. 2 2 0 1 0 3 

Nr. 3 2 3 1 0 6 

Nr. 4 4 0 0 0 4 

Nr. 5 3 0 0 0 3 

Nr. 6 0 0 3 0 3 

Nr. 7 2 0 0 0 2 

Nr. 1-7 14 3 5 0 22 

 
 
 
Hospitering 

Nr. 1 0 0 0 1 1 

Nr. 2 0 0 0 3 3 

Nr. 3 1 0 0 5 6 

Nr. 4 2 0 0 2 4 

Nr. 5 0 0 0 3 3 

Nr. 6 0 0 0 3 3 

Nr. 7 0 0 0 2 2 

Nr. 1-7 3 0 0 19 22 

 

 


