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Application

Nominasjonsnummer UKPHU-2018/10016

Navn på tiltak Vernepleierens kjerneroller

Kontaktpersoner
Institusjon som nominerer
Molde University College - Specialized University in Logistics (NO-HiMolde)
Campus:
Campus Molde (NO)

Name: Kristoffersen, Steinar
E-post: stkr@himolde.no
Adresse: Britvegen 2

6410 Molde
Tlf: 92669831

Name:
E-post:
Adresse:
Tlf:

Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Vår 2017

Kort om tiltaket
I løpet av de siste årene har førstelektorene Ole David Brask og May Østby og professor Atle Ødegård,
arbeidet med et pedagogisk verk som har fått navnet Vernepleiernes kjerneroller.

Personer med utviklingshemning er en sårbar gruppe og en av hovedaktørene som yter tjenester
overfor denne gruppen er vernepleiere. Det har imidlertid vært vanskelig å finne en faglig og pedagogisk
tilnærming som rommer alle aspekter ved vernepleierens arbeid. En grunn til det er at vernepleierens
arbeidsområde er svært sammensatt av mange fag og erfaringer fra ulike arenaer. Vernepleieren
samarbeider også med en rekke andre profesjonelle tjenesteytere.

Det mest sentrale målet var å utvikle en faglig plattform som kan bidra til en tydeliggjøring
av vernepleierens praksistilnærming. Dette vil heve tjenestekvaliteten overfor personer med
utviklingshemming og andre grupper som vernepleieren arbeider for og med.

Boka "Vernepleierens kjerneroller" ble utgitt på fagbokforlaget i 2016. Refleksjonsmodellen, som er
beskrevet i boka, har blitt veldig godt tatt imot av vernepleierutdanningene. Den anvendes nå ved de
aller fleste vernepleierutdanningene i Norge – dvs 9 av 11 utdanninger.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
Hvorfor er Vernepleierens kjerneroller relevant for utvikling av vernepleierutdanningens kvalitet?

Refleksjonsmodellen som presenteres i boka «Vernepleierens kjerneroller» representerer noe helt nytt
i faglitteraturen. Den gir lærere ved vernepleierutdanningene i Norge helt nye muligheter for å integrere
en rekke faglige perspektiver, noe som har vært et stort savn. Boka har også fått svært god kritikk
og understreker hvorfor boka er viktig i en utdanningssituasjon: https://vernepleier.no/2017/01/bok-
vernepleierens-kjerneroller/.
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Boka gir en teoretisk tilnærming til vernepleierens praksis. Refleksjonsmodellen som er framstilt og testet
ut ved analyse av eksempler fra praksis egner seg til egne refleksjoner, til bruk i fagutvikling, i veiledning
og i undervisning. Allerede i løpet av det første året tok 9 av 11 vernepleierutdanninger i Norge boka inn
på sine pensumlister. Ved Høgskolen i Molde brukes modellen gjennomgående gjennom alle 3 år, etter
en strukturert plan, (se vedlegg).

Refleksjonsmodellen brukes også ved videreutdanning i miljøarbeid og habilitering (VHM), som modell
for refleksjon over case studenten tar med inn fra egen praksis. Modellens teorikapitler integrerer ulike
kunnskapskilder som vernepleiere benytter, mens praksiskapitlene både representerer en overgang til
vernepleieres erfaringer i praksis, men også narrativer som det er mulig å kjenne seg igjen i og dermed
lære av. For studenter i bachelorutdanningen gir dette en nærhet til framtidig yrkesutøvelse, mens det for
studenter i videreutdanningen gir mulighet til å diskutere opp mot egen praksis.

Forholdet mellom akademia og praksis har gjennom mange år vært gjenstand for diskusjon. Er det
slik at utdanningene makter å lære studentene det de trenger for å gjøre en fullverdig og kvalitativt
god jobb etter endt bachelorutdanning? Dette spørsmålet er ikke minst viktig for vernepleiere og andre
profesjonsutdanninger. Grunnen er at redskapet på mange måter er vernepleieren selv – og hvordan
vernepleieren møter de han/hun skal arbeide sammen med – eller for.

Refleksjonsmodellen gjør det mulig å lære seg å reflektere over rolleutøvelsen, som på mange måter er
det aller viktigste i en klinisk praksis. En vernepleier (eller sykepleier) som anvender feil perspektiv, ikke
er tilstede i situasjonen (har feil modus) - kan komme til å gjøre en dårlig jobb (praksis) eller i verste fall
gjøre feilvurderinger som vil kunne skade brukeren.

En hel del andre tjenesteytere og andre har lagt merke til den refleksjonsmodellen som ble utviklet, noe
som gjorde at vi ønsket å skrive en oppfølger av boka. Fagbokforlaget var enig og arbeidet med neste
bok er alt godt i gang.

Vedlegg
Vedlegg
* FOLDER PDF Anvendelsesområder - Vernepleierens kjerneroller 2 apr.pdf
* Forslag til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018.docx
* Om refleksjonsmodellen og utdanningskvalitet.docx
* 20180912104512.pdf

Forhåndsvisning

Bekreft og send inn
Jeg bekrefter at oversendelsesbrev signert av instituasjonens øverste leder er lastet opp
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