Context Questionnaire Sykepleie

Kjære studenter,

På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring.
Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings- og forskningsprosjekt
under Leonardo da Vinci-programmet i EU og omfatter utdanningsinstitusjoner innenfor
sykepleie fra Spania, Tyskland, Polen og Norge. Vi ønsker å bli kjent med hvilke faktorer som
er avgjørende for dine opplevelser og oppfatninger av ditt studium og yrkesvalg.

Vennligst les hvert enkelt spørsmål nøye og svar i den rekkefølge som de kommer. Merk at
dette ikke er en test! Dette finnes ingen ”rette” eller ”gale” svar. Det er ene og alene en
spørreundersøkelse. Det som er viktig for oss er dine personlige oppfatninger og ærlige
vurderinger.

Hvis det er et spørsmål du ikke synes er relevant for deg, hopp over dette og ta det neste
spørsmålet. Det er fint om du da ikke krysser av i rubrikken ”Verken / eller”, ettersom dette
kan føre til misforståelser. Enkelte spørsmål er med vilje stilt flere ganger.

Dine opplysninger vil bli behandlet absolutt konfidensielt. Våre analyser vil bli gjort på
bakgrunn av anonymiserte data. Dersom du er interessert i resultater fra denne
forundersøkelsen og senere oppfølginger, ber vi deg om å oppgi din epost-adresse, slik at vi
kan komme i kontakt med deg for å gi deg nærmere opplysninger.

Tusen takk for ditt bidrag!

Prosjektgruppen

1

Samtykke-erklæring

Jeg gir mitt samtykke til å delta I spørreundersøkelsen under de vilkår som er nevnt ovenfor.
E-post:

1. Først noen spørsmål om din bakgrunn og institusjonen du studerer ved

Alder:
Kjønn:

Vitnemål:
Jeg er student ved sykepleierstudiet, hvor jeg nå holder på med___ semester av studiet
Institusjonen jeg studerer ved heter

Hvor skjer den praktiske

på ett sykehus

treningen I studiet ?

på ett sykehus
innenfor flere behandlingsinstitusjoner
i et øvelsesrom på skolen
på et treningssenter / i simuleringsenhet
andre steder (hvor?) _________

Er en av dine foreldre eller begge også utdannet til sykepleier eller liknende?
Nei
Ja

Hvis ja, hva: sosionom

Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
1

Mine foreldre interesser seg for mine
studier

2

Mine foreldre støtter meg i mitt valg av
studium

1. Hvorfor studerer du sykepleie?

2

Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
3

Dette er et yrke jeg bestandig har hatt
lyst til å lære

4

Jeg

søkte

på

og

ønsket

meg

studieplass i sykepleie ved HiOA
5

Jeg ønsket egentlig å studere noe
annet,

men

fikk

bare

studieplass

innenfor sykepleie.
6

Jeg visste ikke egentlig hva jeg ville –
og valgte å prøve sykepleie. Kanskje
vil jeg gjøre noe annet senere.

7

Jeg ønsket å studere medisin, men
kom ikke inn ved medisinerstudiet.

2. Under er noen utsagn om generelle erfaringer med og holdninger til sykepleierstudiet. Hvor
mye stemmer disse overens med dine?

Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
8

Alt i alt er jeg godt fornøyd med å
studere sykepleie

9

Jeg følger instruksene vi får uten å gå
inn i noen diskusjon – også om de gir
lite mening for meg.

10

De praktiske oppgavene vi får gjøre, er
jeg tilfreds med.

11

I praksisperiodene føler jeg meg ikke
ordentlig utfordret

12

Arbeidsbelastningen knyttet til praksisperiodene begrenser mulighetene våre
for tilegnelse av teorikunnskaper.
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Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
13

Når vi har praksis, får jeg oftest mer tilfeldige enkeltoppgaver (som å foreta
målinger, levere ut mat til pasientene
el.l.) i stedet for å ha et helhetlig
ansvar for en pasient.

14

Da jeg begynte på studiene, var jeg
mer motivert enn jeg er i dag.

15

Når vi er i praksis, utfører jeg arbeidsoppgavene mine like godt som en
utdannet sykepleier gjør det.

16

Hvis det er noe jeg ikke forstår, leter
jeg fram nødvendig informasjon.

17

Personalet der jeg er i praksis, hjelper
hverandre.

18

Det er en tillitsfull atmosfære blant de
ansatte.

19

Hvis det oppstår et problem, er det
alltid noen jeg kan snakke med.

20

Jeg kan godt tenke meg å være resten
av min karriere ved det sykehuset /
behandlingsstedet hvor jeg i dag er i
praksis.

3. Her er noen utsagn om opplevelser og oppfatninger av det du gjør i praksisperioden.
Hvordan stemmer disse med dine?

Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
21

Jeg opplever at jeg lærer masse av
sykepleier-veilederne på jobb

22

Jeg er motivert for å gjøre en god jobb
uansett hvilke oppgaver jeg får.

23

Jeg føler meg nærmest som ”hjemme”
der jeg er i praksis (på sykehuset, på
avdelingen, el.l) .
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Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
24

Jeg liker å fortelle andre om sykehuset
(eller der jeg har min praksisplass)

25

Jeg føler meg ikke noe særlig tilknyttet
denne praksisplassen.

26

Jeg vil gjerne bli fast ansatt der jeg er
(eller har vært lengst) i praksis – også
om jeg skulle bli tilbudt en stilling et
annet sted.

27

Jeg ”passer inn” på dette stedet
(sykehuset, annet behandlingssted).

28

Jeg er opptatt av hvordan praksisstedet fungerer og av dets fremtid

29

Det å være profesjonell betyr å levere
kvalitet.

30

Jeg er opptatt av hvordan arbeidet mitt
utgjør et av mange bidrag innenfor
sykehusets (eller behandlingsstedets)
samlede kapasitet og arbeidsflyt.

31

Jeg vet på hvilken måte de oppgaver
jeg utfører skal være for at arbeidet
skal være profesjonelt.

32

Av og til tenker jeg over hvordan jeg
kan forbedre kvaliteten på det arbeidet
jeg gjør.

33

Jeg vil gjerne ha en innflytelse på
hvilke oppgaver jeg skal gjøre.

34

Jeg ønsker å ha samme ansvar som
mine ferdigutdannede kolleger.

35

De ansatte (ved avdelingen / posten
el.l.) ignorerer stort sett hva studentene holder på med eller ønsker.

36

Som

studenter

får

vi

lære

hele

spekteret av arbeidsoppgaver knyttet
til profesjonen, når vi er i praksis.

5

Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

Akkurat

Litt for

Altfor høyt

passe

høyt

eller uenig
37

Studentene blir satt inn i de ulike
oppgavene av andre sykepleiere

38

Studentene utfører viktige arbeidsoppgaver ved avdelingen (praksisstedet).

39

Studentene deltar i behandling og
oppfølging av pasienter med alvorlige
og komplekse behov.

40

Tverrfaglig samarbeid fungerer godt.

41

Studentene lærer mye av hverandre.

Altfor lavt

42

Litt for lavt

Hva synes du om kravene som blir stilt
til deg under praksisperioden?

4. Så noen utsagn knyttet til den teoretiske delen av dine studier, herunder forholdet mellom
teori og praksis. Hvordan stemmer dette med dine opplevelser og synspunkt?
Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
43

Jeg lærer masse av mine praksisveiledere.

44

Jeg er motivert uansett hvilke opp–
gaver vi skal gjøre.

45

Noen studenter forstyrrer ofte under
forelesningene.

46

Vi studenter respekterer hverandre

47

Forelesningene og studiegruppemøter
er for det meste interessante

48

Jeg liker meg godt på høgskolen
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Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

Akkurat

Litt for

Altfor høyt

passe

høyt

eller uenig
49

Jeg vet ved meg selv at jeg forstår det
vi blir undervist i.

50

Jeg vet at jeg får gode karakterer ved
eksamener, tester og prøver.

51

Jeg forstår godt selv de vanskeligste
delene av studiet.

52

Teoretisk forståelse er viktig for den
praktiske forståelsen av arbeidet.

53

Den teoretiske og praktiske delen av
studiet er godt tilpasset hverandre.

54

Lærerne

våre

er

opptatt

av

studentenes interesser og ønsker.
55

Lærerne våre gir god og interessant
undervisning og veiledning.

56

Lærerne våre har godt kjennskap til
praktisk sykepleie.

57

Lærerne

våre

samarbeider

med

praksisveiledere ved sykehus og andre
behandlingsinstitusjoner.
58

Lærerne
hverandre

våre
og

samarbeider
koordinerer

med
under-

visningen
59

Lærerne

våre

sykepleie

og

er
er

eksperter
godt

kjent

innen
med

gjeldende profesjonskrav.

Altfor lavt

60

Litt for lavt

Hva synes du om kravene som blir stilt
til teoretiske kunnskaper?

5. Til slutt noen spørsmål / uttalelser knyttet til hvilke holdninger og oppfatninger du har til det
yrket og den profesjonen som du utdanner deg til:
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Sterkt uenig

Uenig

Verken enig

Enig

Svært enig

eller uenig
61
62

Jeg ”passer til” å være sykepleier.
Jeg

ønsker

å

fortsette

innenfor

sykepleie etter at jeg er ferdig med
utdanningen.
63
64

Jeg er stolt av å være en sykepleier.
Jeg er ikke så veldig interessert i
sykepleien.

65

Jeg føler meg på en måte ”hjemme”
innenfor sykepleien.

66

Jeg liker å fortelle andre om den
profesjonen jeg har.

67

Yrket som jeg utdanner meg til har et
godt omdømme i samfunnet.

68

Yrket som jeg utdanner meg til har
god anseelse blant mine venner og
folk jeg identifiserer meg med.

69

Jeg kommer til å få en passende
lønn som sykepleier, når jeg er ferdig
med utdanningen.

8

