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 Innspill til undervisning og praksis i FS 

Endringsønske til praksismodulen i FS 
 
Bakgrunn: 
Høgskolen i Østfold startet desember 2014 med et innføringsprosjekt for å implementere bruk av 
praksisregistrering i FS ved Høgskolens utdanninger. Som del av prosjektet kjørte man i april/mai 2015 en 
første pilot med bruk av FS i praksisadministrasjonen for et utvalgt emne ved bachelorprogrammet i sykepleie. 
Dette ble gjort etter å ha høstet erfaringer fra bruk av FS i praksisadministrasjon ved HiOA, HiHM og HiST, 
samt testing i egen FS demobase. På bakgrunn av erfaringer gjort i dette innføringsprosjektet ønsker vi å 
fremme noen endringsønsker som vil forbedre og forenkle praksisadministrasjon i FS for vår del, og 
forhåpentlig også for andre Universiteter og Høgskoler. 
Tilbakemeldingene gis etter deltakelse på «Superbrukerkurs i undervisning og praksis» ved Thomas Solvin 
(FSAT) 4. og 5. mai 2015, der noen av endringsønskene under ble fremmet, og etter oppfordring fra 
styringsgruppa i prosjektet ved HiØ. 
 
Automatisk endring av partinavn til stedsnavn 
For å registrere utplassering av studenter ved praksissteder i FS er man avhengig av å ha et oppdatert 
stedkoderegister med de nødvendige stedkodene for de aktuelle praksisplassene. Ved HiØ oppretter vi 
deretter undervisningsaktivitet for praksisemnet, og oppretter like mange partier som det er praksissteder som 
skal benyttes i den aktuelle praksisperioden (i tråd med dokumentasjon fra superbrukerkurset, som beskriver 
mer detaljert fremgangsmåte). Deretter knytter vi hvert enkelt parti opp mot det relevante praksisstedet ved å 
legge inn riktig stedkode i feltene vist under: 
 

 
 
Når man har lagt inn en stedkode i feltene får man opp kortnavnet til stedet ved siden av feltene, men partiet 
endrer ikke navn og vil fortsatt ha et standardnavn (i tilfellet under «Praksis 1»). 
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Navnet på partiene vil være synlig flere steder, blant annet i StudentWeb, FagpersonWeb og rapporter i FS, 
og det er derfor ønskelig at partinavnet reflekterer navnet på praksisstedet istedenfor en intetsigende kode 
(«Praksis 1» i eksempelet over). Alternativt kunne det ha vært en knapp for å «sette navn på 
undervisningsparti lik stedsnavn», som da blir hentet fra stedkoderegisteret. Dette ville spart oss for mye 
arbeid, og samtidig fungert som en ekstra verifisering av at vi har lagt inn riktig stedkode i 
Undervisningsaktivitet samlebilde. Per i dag er den eneste verifiseringen man får kortkoden som kommer opp 
ved siden stedkoden man legger inn, men denne er ofte veldig generell eller forkortet slik at den ikke gir særlig 
verdifull informasjon. Når man skal fordele studentene på praksisplasser i bildet «Plassering av student på 
undervisningsparti» er det derimot stedsnavn fra stedkoderegisteret som vises og ikke praksispartinavn fra 
«Undervisningsaktivitet samlebilde», slik at her er denne koblingen allerede gjort. FagpersonWeb derimot 
viser kun praksispartinavnet og ikke stedsnavnet som er knyttet til, slik at man per i dag må gjøre mye ekstra 
arbeid med å endre navn på partiene for at dette skal gi mening og kunne brukes som verktøy for fagpersoner 
som kun har tilgang til denne informasjonen via FagpersonWeb og ikke FS. Vi ønsker derfor en funksjon som 
automatisk endrer partinavnet til stedkodenavnet når stedkode blir knyttet til partiet, eller i det minste en 
funksjon som muliggjør en slik automatisk navneoppdatering på praksispartiene som eventuelt kan skrus 
av/på ved behov. 
 
Informasjon som blir synlig i StudentWeb 
Vi har lagt merke til at når vi knytter en kontaktperson opp mot et praksissted i «Sted samlebilde», så blir ikke 
all kontaktinformasjon synlig for studentene gjennom StudentWeb. Spesielt gjelder dette når en ekstern 
kontaktperson har to telefonnummer, nummer lagt inn i feltet «Mobil:» vil ikke vises for studentene i 
StudentWeb. Dette er uheldig da studentene ofte vil trenge begge nummer for å få tak i kontaktpersonen. 
 

 

Stedkode legges inn her, og kortkoden for 

stedet («SYKEHJEM») kommer opp ved 

siden av koden 

Navnet på partiet, «Praksis 1», endres ikke 

selv om det nå er knyttet opp mot en 

konkret stedkode. Dette må eventuelt 

endres manuelt, noe som blir tidkrevende 

med mange partier 

Dette nummeret vises i 

StudentWeb 

Dette nummeret vises ikke i 

StudentWeb 
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Vi ønsker derfor at begge nummer blir synlige for studentene gjennom StudentWeb. Dersom det hadde vært 
mulig skulle vi også ønske at det fantes et felt med fritekst som ble synlige for studentene i StudentWeb, slik at 
man for eksempel kunne videreformidle informasjon fra praksisstedet (eksempel: «Oppmøte kl. 7:30», eller 
«Ta med arbeidstøy og innesko»). 
 
Informasjon som blir synlig i FagpersonWeb 
Vi har også oppdaget at noe av informasjonen man legger inn i FS blir tilgjengelig via FagpersonWeb. Her får 
man opp en oversikt over alle partiene man har generert innenfor et emne, og hvilke studenter som er knyttet 
til hvilket parti. Partiene vil her ha navnet de har fått i FS, og ikke navnet på praksisstedet som er knyttet til 
partiet (navneendringen må gjøres manuelt, jamfør endringsønske over). Slik ser dette ut i FagpersonWeb per 
i dag (obs! I lista under har partiene manuelt fått navn som tilsvarer navn på praksissted): 

 
Ved å klikke på «se studenter» kan man gå inn og se hvilke studenter som skal ha praksis ved de ulike 
partiene/praksisstedene. Dette kan være nyttig for fagpersoner/lærere som ikke har tilgang til FS, og som skal 
ut å følge opp studentene ved praksisstedet. Men vi skulle ønske at også kontaktinformasjonen til 
praksisstedene kunne hentes fra FS til FagpersonWeb, samt kontaktperson ved praksisstedene, slik at også 
faglærerne gjennom FagpersonWeb har tilgang til denne informasjonen. I tillegg skulle vi gjerne ønske at 
informasjon om hvilken praksisveileder (intern fagperson/lærer) som skal følge opp studentene hentes fra FS 
til FagpersonWeb når dette er registrert. Slik vil fagpersonene få all informasjonen de trenger på ett sted; både 
en oversikt over alle studentene og hvor de skal i praksis, kontaktinformasjon til de ulike praksisstedene, og 
oversikt over hvilke veiledere som skal følge opp hvilke studenter (og da vil fagpersonene naturlig nok være 
mest interessert i hvilke studenter de selv skal følge opp, så hadde vært veldig kjekt om det fantes en 
«hurtigknapp» for å få en oversikt over dette). Slik vil FagpersonWeb kunne bli et mye mer anvendbart verktøy 
i praksisadministrasjon som inneholder all informasjonen fagpersonene trenger. 
 
Mulighet for å få opp mer informasjon (fritekst) om studentene i «Plassering av student på 
undervisningsparti»-bildet i FS 
Et siste endringsønske vi ser behov for er muligheten til å registrere noe fritekst i tilknytning til den enkelte 
student som blir synlig i bildet «Plassering av student på undervisningsparti». Dette fordi det er flere variabler 
som spiller inn når en student skal tildeles en praksisplass, og vi ønsker å få samlet så mange som mulig av 
disse i ett vindu når fordelingen skal foretas. Tre av de viktigste variablene er allerede synlige i bildet; 
bostedsadresse, tidligere praksisplassering og studentens alder (ses ut fra fødselsnummer). Men for en god 
del studenter er det også andre faktorer vi er nødt til å ta med i vurderingen, for eksempel dersom noen har 
fått innvilget fortrinnsrett til å velge praksisplass (av helsemessige/sosiale årsaker eller annet) og oversikt over 
hvor studenten jobber/har jobbet (da skal de helst ikke ha praksis ved disse stedene). Dersom det hadde vært 
et merknad/fritekst-felt hvor vi kunne legge inn denne informasjonen, slik at dette hadde blitt synlig i 
«Plassering av student på undervisningsparti»-bildet, hadde vi sluppet å arbeide med andre manuelle 
oversikter ved siden av når vi skulle fordele studentene på praksisplassene. Vårt inntrykk er at også andre 
Høgskoler opererer med slike variabler og hensyn når praksisplasser skal fordeles, og at vi derfor ikke er 
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alene om å se et slikt behov. Man kan da for eksempel tenke seg et fritekst-feltet som er synlig hele tiden i 
tilknytning til hver enkelt student i vinduet oppe til venstre (se under), eller at dette kommer opp sammen med 
bostedsadresse i feltet nede til venstre (her er det antagelig bedre plass) når man markerer den enkelte 
studenten. Eventuelt en kombinasjon av begge, der feltet oppe til venstre kan inneholde kortere 
merknader/koder (for eksempel F for fortrinn), mens feltet sammen med adressen kunne inneholde mer 
utfyllende informasjon (for eksempel steder studenten helst ikke skal være i praksis). 

 
 
 
 
 
 
 
Ved å ha mulighet for å få opp ytterligere informasjon om studentene i fritekstfelt i bildet «Plassering av 
student på undervisningsparti» vil vi dermed kunne samle all nødvendig informasjon på ett sted, noe som ville 
forenkle praksisadministrasjonen betraktelig. I forlengelsen av dette kunne man også ønske at studentene selv 
registrerte noe av informasjonen vi trenger for å foreta fordelingen, ved at studentene svarer på spørreskjema i 
StudentWeb og dette automatisk lastes videre inn i FS og blir synlig i fordelingsbildet over. 
 
Håper dere vil se på mulighetene for å implementere noen av endringsønskene over, spesielt nå som 
undervisningsmodulen er under endring/omskriving. Vi mener dette er endringer som vil komme flere 
institusjoner til gode, og ikke vil ødelegge for andre som eventuelt ønsker å bruke funksjonene på en annen 
måte enn oss. Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, så bistår vi mer 
enn gjerne med dette. 
 
Med vennlig hilsen 
Marius A. Belstad 
Førstekonsulent/Prosjektleder 
Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad 
Høgskolen i Østfold 
E-post: marius.a.belstad@hiof.no 
Tlf: 69 60 88 64 
Kontor: M216 
 

 
 

Fritekst 

Fritekst om student 

Eksempler på steder der man kunne fått opp mer informasjon om studentene i fritekst-felt. Disse feltene 

kunne for eksempel hente informasjon fra et gitt merknadsfelt i «student samlebilde», og gjerne også fra 

en integrasjon mot StudentWeb der studentene kunne bli bedt om å registrere informasjon selv. 
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