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Vedr. spørsmål om kroppsvask ved sykepleierutdanningene i Norge - Khrono 

 
Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i sykepleie, et organ under Universitets- 
og høgskolerådet (UHR) som har representanter fra alle institusjoner med 
sykepleieutdanning i Norge, var samlet til møte i slutten av forrige uke. Din henvendelse til 
alle institusjonene med sykepleierutdanning ble tatt opp på møtet og en besluttet å gi en 
samlet uttalelse til de spørsmålene du har sendt hver institusjon. Vedlagt finner du 
uttalelsen.  Jeg sender den på vegne av profesjonsrådet som leder av rådet. 
 
 
 
Vedlegg: Samlet uttalelse fra profesjonsrådet 
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E-posten fra Khrono: 

I lys av debatten i Sykepleien, etter TV 2s innslag om sykepleierstudent Gyda som ikke ønsker 

å bli vaska av medstudenter, ønsker Khrono å samle inn en oversikt på landsbasis om dette 

tema.  

 

Vi kontakter samtlige sykepleierutdanninger i Norge, og vi ønsker svar fra dere.  

 

Vi har følgende spørsmål: 

 

Hva slags praksis dere har når det kommer til kroppsvask av andre studenter? 

Må studentene bli vasket av medstudenter, eller holder det at de vasker medstudenter? 

Er det mulig at studenter får alternativt opplegg, dersom de ikke ønsker å ta kroppsvask på 

andre eller bli vasket selv? 

Siden dere har flere campus: Har dere samme praksis alle steder? 

 

 

Samlet uttalelse fra Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie: 

 

I sykepleierutdanninger, som i mange andre utdanninger som utdanner helsepersonell, øves 

det på og sammen med medstudenter i simuleringsbasert undervisning, rollespill og 

ferdighetstrening. I tillegg brukes treningsdukker, fra enkle til de mest avanserte 

pasientsimulatorene. Noen studiesteder bruker også skuespillere. 

 

Basert på forskning og evalueringer vurderes det hvilke temaer og ferdigheter som ut ifra 

forsvarlighets- og læringshensyn bør trenes på før studentene møter pasienter, hvilke som gir 

godt læringsutbytte i simuleringsbasert undervisning og ferdighetstrening, og hvilke man 

anser forsvarlig å utføre første gang i møte med reelle pasienter i praksisstudiene.  

 

Mange studiesteder praktiserer at medstudenter trener på hverandre selv om man har egnete 

treningsdukker og avanserte pasientsimulatorer. Begrunnelsen for dette er at det gir en unik 

mulighet til opplevelsesbasert læring. Studentene får overraskende opplevelser knyttet til 

betydningen av et godt håndlag, hva som er passende avstand og nærhet til pasienten, hva 

som er god kommunikasjon i situasjonen, og hvordan det oppleves å ligge i en seng og motta 

hjelp.  

 

Ved noen studiesteder brukes treningsdukker til kroppsvask, andre steder er det frivillig å 

trene på hverandre og atter andre forventer at alle studentene deltar aktivt. Der studenter øver 

på hverandre, legges det stor vekt på å ivareta den enkelte students bluferdighet og integritet, 

og det kreves ikke full avkledning. Dersom noen for eksempel ikke ønsker å ha på seg en 

kortermet genser eller å bli vasket på armene, så tas det hensyn til dette. Lærer og 

student/studentgruppen kommer frem til en god håndtering av dette for den enkelte og for 

gruppen.  

 

Hvert enkelt studiested utviser skjønn når enkeltstudenter tilkjennegir særlige utfordringer 

knyttet til enkeltprosedyrer i ferdighetstreningen. Vi ønsker å ivareta hver enkelt student på 

best mulig måte og søker å finne gode løsninger som skal sikre nødvendig læring før møte 

med pasienter i praksisstudiene. Alle må utføre nødvendige prosedyrer, men noen ganger med 

spesiell tilrettelegging.  

 


