
Mentorordning for læring og trivsel.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom SK/UTD/Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Det vises til tidligere 
søknader innlevert til 1. juni 2020).

Bachelorstudium i sykepleie har store kull og vi vet av undersøkelser og erfaring at flere studenter opplever det utfordrende
å etablere et godt læringsmiljø ved studiestart og også senere utover i studiet. Ved å ta i bruk mentorordningen ønsker vi å 
legge til rette for godt læringsmiljø både faglig og sosialt.

Vi ønsker at mentorordningen på sykepleie kan være en pilot slik at vi senere kan utvikle et fleksibelt rammeverk som kan 
tilpasses det enkelte fagmiljø og studentenes behov. Målet er at studentene skal trives, få et godt læringsmiljø og bidra til at
det blir enklere for flere utdanninger ved OsloMet å sette i gang mentorordninger.

BESKRIVELSE

Høsten 2020 Pilot sykepleie
• Rekruttering av mentorer 
• Oppstart av mentorprogrammet
• Oppfølging av mentorene gjennom høsten av Kari, Beate og Asta
• Brukerunderundersøkelser av sykepleiestudenter som bruker mentorordningen

TIDSLINJE

Vi ønsker at mentorordningen på sykepleie kan være en pilot slik at vi senere 
kan utvikle et fleksibelt rammeverk som kan tilpasses det enkelte fagmiljø og 
studentenes behov. 

Målet er at studentene skal trives, få et godt læringsmiljø og bidra til at det blir 
enklere for flere utdanninger ved OsloMet å sette i gang mentorordninger.

GEVINSTER

• Initiativtakere: Fagmiljøet ved HV og FYE arbeidsgruppen på OsloMet. 
• Hvem driver prosjektet fremover:

-Programansvarlig, Institutt ved sykepleie og helsefremmende arbeid, Kari 
Jonsbu Hjerpaasen
-UTD, Studentlivskoordinator, Beate Dessingthon
-SK, Seniorrådgiver studentkommunikasjon Asta Kristiansen

• Studentassistenter

RESSURSBEHOV

Ansettelse av studentassistenter

ESTIMERTE KOSTNADER

Nei, ikke høsten 2020.

ENDRINGER I PROSESSER, RUTINER OG ARBEIDSMÅTER?

Forslag til delprosjekt under prosjekt 2
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Forslagsstiller: Kari Jonsbu Hjerpaasen (HV) Asta Kristiansen (SK)
Utfordring tiltaket skal løse: Et bedre sosialt og faglig læringsmiljø
Ønsket oppstart: Høsten 2020
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