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Retningslinjer for studenter, skoleelever og tiltaksdeltakere som
skal ha praksis i våre helse- og omsorgstjenester under pandemi
1. Bakgrunn og hensikt
Bergen kommune har inngått forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjoner, ungdomsog videregående skoler og NAV om å tilby praksisutplassering som del av et utdanningsog/eller kvalifiseringsløp.
Det har som følge av pandemiutbruddet vært og er løpende dialog med våre
samarbeidsparter om hvordan vi kan sikre en ordinær gjennomføring av praksis parallelt med
ivaretakelse av smittevern i våre tjenester hvor det er direkte pasientnær kontakt.
Følgende retningslinjer er gjort gjeldende for Bergen Kommune allerede:
• SD-20-156 Retningslinjer for ansatte og studenter med flere stillinger under pandemi
• 2020/64978 Informasjon til studenter, lærlinger og elever som skal ha praksis med
pasientnær kontakt i Bergen Kommune
• 2020/49258-6 Digital rettleiing og vurdering av studentar i praksis haust 2020, HVL
og VID
Bergen kommune vil legge til rette for at praksis kan gjennomføres som planlagt med
forbehold om at det kan skje endringer som følge av pandemisituasjonen.
Restriksjoner/endringer vil skje i dialog med våre samarbeidsparter.
2. Ansvar
Byrådet i Bergen Kommune har det overordnede ansvaret for at våre helse- og
omsorgstjenester drives forsvarlig og med god kvalitet. Kommunaldirektører med
underliggende etater og enheter har det administrative ansvaret for at tjenestene utføres i
tråd med dette. Medisinsk fagsjef i Bergen Kommune gir faglige råd til kommunens ledelse
om hvordan vi sikrer gode tjenester og godt smittevern generelt og under pandemi.
Utdanningsinstitusjoner, skoler og tiltaksarrangører har ansvar for å forberede og følge opp
deltakere i praksis, og må sikre at nødvendig informasjon og kunnskap om smittevern og
andre restriksjoner som er gjeldende for praksisstedet er gjort kjent før praksisutplassering.
3. Gjennomføring
3.1. Gjennomføring av praksis
Det er et felles mål for Bergen Kommune, utdanningsinstitusjoner, skoler og
tiltaksarrangører at praksis kan gjennomføres som planlagt under
pandemisituasjonen. Endringer og/eller nye restriksjoner vil kunne bli innført på kort
varsel, og involverte parter skal ha løpende dialog om dette. Retningslinjer for
helsepersonell i Bergen Kommune gjelder også for studenter, elever og
tiltaksdeltakere.
3.2. Forberedelse før praksis
Alle som skal utplasseres i praksis hos Bergen Kommune skal gjennomføre
grunnleggende opplæring i smittevern før praksisperioden starter. Det skal avklares
med praksisstedet hvem som skal sørge for denne opplæringen. Opplæringen skal
dokumenteres. Bergen Kommune har utviklet et eget nettkurs i grunnleggende
smittevern (KS Læring), og HVL og VID har tilsvarende tilbud.
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3.3. Veiledning og oppfølging av praksis
Hovedregelen i Bergen Kommune er at all veiledning og oppfølging av praksis som
kan gjennomføres digitalt skal gjennomføres digitalt. Kun unntaksvis kan det
tilrettelegges for fysiske møter, og da i hovedsak knyttet til skikkethetsvurderinger
eller øvrige forhold av personlig eller sosial karakter.
HVL og VID har utarbeidet en veileder for digital rettleiing og vurdering av studenter i
praksis høsten 2020 (2020/49258-6).
Fagbrev på jobb, Menn i Helse og oppfølging av lærlinger og instruktører i helsefag
unntas fra dette da praksisbesøk fra lærer/yrkesopplæringen er en forutsetning for å
gjennomføre utdanningsløpet.
Praksislærer(e) og tiltaksarrangører skal følge gjeldende retningslinjer for
helsepersonell om de skal delta på fysiske møter.
3.4. Særlige forhold knyttet til praksisgjennomføring
For praksisdeltakere som i tillegg til praksisgjennomføring har deltidsjobb og/eller er i
et kombinert løp med praksis og skole gjelder retningslinjer for ansatte og studenter
med flere stillinger under pandemi (SD-20-156). Det forutsettes at myndighetenes
generelle smittevernråd følges av praksisdeltakere og
skoletilbydere/tiltaksarrangører.
4. Plan for beredskap
Byrådet i Bergen Kommune overvåker og vurderer løpende utviklingen av
pandemisituasjonen i Bergen og vil sette inn nødvendige tiltak ved behov. Ved en
eventuell eskalering av pandemiutbrudd kan det bli aktuelt å gjøre endringer av
praksisgjennomføringen i våre helse- og omsorgstjenester. Det kan for eksempel være
aktuelt å korte ned praksisperioden, flytte praksisen til andre arenaer og/eller utsette
praksisgjennomføringen. Dette vil i så fall skje i tett dialog med våre samarbeidsparter.
Bergen Kommune er representert i flere samarbeidsfora hvor planlegging og
gjennomføring av praksis ivaretas. Dialog om endringer/restriksjoner som følge av
pandemisituasjonen vil tas opp her av praksiskoordinatorer i respektive etater.
Det er i tillegg etablert en beredskapsgruppe bestående av representanter fra HVL, VID,
Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Bergen kommune hvor samarbeid og
dialog om praksisgjennomføring diskuteres. Fra Bergen Kommune deltar rådgiver Sissel
Larsen (BEHF) og spesialrådgiver Audun Pedersen (BASB).
Kontaktperson for Fagbrev på jobb og Menn i helse er Kjetil Kvidahl (BEHF). Lærlinger i
helsefag følges opp av Yrkesopplæringen hos HR Bemanning.
Tiltaksdeltakere som skal gjennomføre praksis i Bergen Kommune koordineres av HR
Bemanning – Arbeidsinkludering. Kontaktperson her er avdelingsleder Heidi Sunde Vik.

