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Studietur til Norge 

Jeg er uddannelseskoordinator i Assens kommune, hvor jeg bl.a. har ansvar for de 

sygeplejestuderende. Vi modtager sygeplejestuderende fra UCL, Erhvervsakademi og 

Professionshøjskolen, Sygeplejeuddannelsen og har dem på 1., 2., 3., 4. og 6. semester.  

Sygeplejestuderende har mulighed for udlandspraktik i løbet af uddannelsen, og et nyt initiativ er 

netop afviklet i et samarbejde mellem Assens kommune, universitetet i Agder og UCL 

Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, Sygeplejeuddannelsen i Odense. Sygeplejestuderende 

som afvikler deres 6. semester i Assens kommunes sygepleje, eller Center for rehabilitering og 

Akutpleje, får mulighed for at tage et 6 ugers ophold ved universitetet i Agder. Programmet 

indeholder teoretiske elementer men overvejende klinisk praktik i en kommune. Samtidig med at 

vi kan sende to studerende til Norge, så modtager Assens to studerende fra Norge. Det betyder, at 

de to Norske studerende i princippet overtager de udrejsende studerendes pladser i Assens 

kommune i en 6 ugers periode.  

I forbindelse med etableringen af dette samarbejde, fik jeg muligheden for et studiebesøg 

sammen med Susanne Brøndum, Lektor på UCL, og som er underviser på 6. semester – bl.a. i 

klinisk lederskab. Vi fik her muligheden for at få i en studietur til Kristiansand, for at få indblik i 

deres undervisning og deres praktikforløb på deres 6. semester. Efterfølgende skulle undervisere 

fra universitetet i Agder komme på studiebesøg hos UCL, og i Assens kommune.  I Assens 

kommune skulle vores 6.semester studerende på udveksling på universitet i Agder og i praksis i 

Birkenes kommune. Ud over at møde vores studerende, skulle vi samtidig møde de to Norske 

studerende som hun skulle udveksles med, og som skulle til Assens kommune.   

Vi havde fået et fuldt program for turen, som var tilrettelagt af Hafdis Helgadottir, underviser ved 

sygeplejeuddannelsen på universitetet i Agder, og udlandskoordinator i forhold til samarbejdet i 

Norden. Hun havde lagt et program, tilrettelagt ud fra de to områder vi repræsenterede – mit 

udgangspunkt i praksis fra den kommunale del, og Susanne ud fra hendes Lektor rolle, og 

mulighed for undervisning.  

Universitetet i Agder, Campus Grimstad: 

Vi besøgte det forholdsvis nye Universitet i Agder. Jeg fik her fornemmelsen af at være i et 

moderne studiemiljø, med cafeer, boghandel og små oaser som indbød til at sidde med gruppe 

arbejde eller bare socialt samvær. Der er mange andre uddannelsesretninger på universitetet.  

bl.a. ingeniør, økonomi, kunst, og læreruddannelserne.    
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Sygeplejeuddannelsens længde er i Norge 3 år, og bygget op med længere teoriperioder og 

kortere perioder i klinik end i Danmark. De har ikke SU, men en form for lån under deres 

uddannelsesforløb, som de skal betale tilbage efterfølgende.  

De studerende får opfølgning af en til to sygeplejersker i klinikken, som fungere som vejledere 

igennem praktikperioden. Der stilles ikke ekstra krav til ekstra uddannelse for vejlederfunktionen, 

men uddannelsesstedet (UIA) tilbyder kurser i klinisk vejledning, noget som mange vejledere 

benytter sig af. Ansvaret for opfølgning, vejledning og samtaler er i samarbejde med underviser på 

universitetet som er tilknyttet praktikstedet. Hafdis jeg fulgtes med, havde som en del af hendes 

arbejde på universitetet, opgaven at køre ud til hendes studerende, for at have evaluering og 

opfølgning sammen med vejleder, op til 3 gange i deres forløb. Ud over de faste samtaler er der 

fælles vejledning for de studerende i grupper ca. 2 gange i løbet af praktikperioden. Dette er 

underviseren der har ansvar for at organisere.   

De studerendes forløb var meget struktureret, måske fordi deres uddannelse er styret fra 

Universitetet af også i praktik. Den anden forskel i forhold til vores 6. semesterstuderende, er at 

de norske studerende, på det her tidspunkt har skrevet deres bachelor, og nu skal i deres sidste 

praktik, hvor de har 3 dages teori inden de kommer ud i praktik på 6 uger. Her udarbejder de en 

gruppeopgave, som de afslutter med en fælles fremlæggelse på universitetet som afslutning på 

deres uddannelse. På dette korte teoriforløb præsenteres de for klinisk lederskab, som er en af de 

områder de arbejder med på dette semester.  

Vi deltog, da det studerende fik information om ”Samhandlingspraksis” for 6. semester. 

Temaerne: Sykepleie i et folkehelseperspektiv, Organisering af ledelse, Sykepleiens pædagogiske 
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funksion og samhandling intern og eksternt, hvilket er fint i tråd med det vi har fokus på med 

vores 6.semesterstuderende.  

Kliniklapp/Skilllab  

Jeg blev præsenteret for deres kliniklapp/skilllab, som var en hel sygehus afdeling med 20 senge, 

med alle relevante rum, og med tilhørende simulationsdukker. I centrum var der placeret et 

undervisningslokale. 
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I den anden del af laboratoriet lå 4 avancerede simulationsrum. Disse rum kræver en bemanding 

af 2 personer til hvert rum, samt en teknikker. Ud over, at de studerende blev undervist her, 

brugte de også lokalerne til undervisning af sygeplejersker fra det kommunale område og 

hospitalerne.  

Noget helt særligt, som jeg oplevede var, at den Norske regeringen havde afsat en pulje, som 

universiteterne, kommunerne og sygehusene sammen kan benytte til undervisning. Denne 

financierer bl.a. uddannelsesforløb for sygeplejersker i kommuner og på sygehusene i disse 

avancerede simulationsrum.  Under mit besøg, var de ved at gøre klar til et kursusforløb for 

sygeplejerskerne i en kommune. Kommunen havde på forhånd formuleret cases omkring nogle 

borgerforløb, som de ønskede at få deres sygeplejersker opgraderet i. Underviserne sætter så 

disse forløb op, således at det bliver et meget autentisk forløb der trænes. Når disse forløb kører 

helt optimalt, har de integreret undervisningen således, at sygeplejerskerne fra relevante 

afdelinger er med, således at det samlede borgerforløb forløb trænes. Dette lykkedes ikke altid, da 

sygehusene selv har simulationsrum hvor de træner deres sygeplejersker. Disse forløb uddannes 

nogle sygeplejersker fra hver kommune, som facilitator i, som skal hjælpe til i undervisningen i 

laboratoriet under kursusforløbene. Dette samarbejde giver universiteterne muligheden for at 

trække på dem som ekstra ressourcer i andre undervisningsforløb.   

Laboratoriet havde også et separat rum hvor de studerende har pligt til et vis antal gange at have 

gennemført og træne hjertelunge redning. De studerende er selv ansvarlige for at træne, og hele 

processen er computerstyret. Den følger med i hvad de gør, og korrigere dem.  
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Birkenes kommune:

 

Indgangen til hjemmesykeplejen i Birkens kommune 

Jeg havde 2 dage i Birkenes kommune, hvor jeg fulgtes med en sygeplejerske i hendes daglige 

arbejde. Det er en lille kommune på ca. 5300 indbyggere, men med en store afstande og 

geografiske udfordringer. Denne geografi betyder, at bliver man plejekrævende, og ikke kan nøjes 

med hjælp af pårørende, eller ingen pårørende har, så er man nød til at flytte til Birkenes. 

Transporttiden er for lang til at kunne reagere på et nødkald, eller transporttiden er 

uforholdsmæssigt lang. Alle kommunale tilbud er samlet i Birkenes og på samme matrikel. Jeg 

arbejdede før kommunesammenlægningen i en kommune af samme størrelse, og genoplevede 

derfor det tætte kendskab og relationer man har i en mindre kommune, omkring borgerforløbene. 

Alt var samlet på en matrikel omkring rådhuset. Plejehjem, udekørende team, træning, dagcenter, 

misbrug og psykiatri, handicap, jobcenter osv.. samt privatpraktiserende læge og tandlæge. 

Kommunikationsvejene var korte, og relationerne tætte. Deres sykehjem rummede rehabilitering, 

demensafsnit, lindrende pladser til døende, midlertidige pladser og langtidspladser. I alt 32 

pladser, som lederen oplyste at hun havde 63 ansatte til at dække. Hjemmesykeplejen som de 

udekørende sygeplejerskerne var i, var dækket af 17,85 årsværk. Jeg oplevede, at de ikke alle var 

uddannede sygeplejersker. Der var 3 sygeplejersker på arbejde den dag jeg fulgtes med dem.  

Jeg fulgte med fra morgenrapporten, personlig pleje og specialiserede sygeplejeopgaver samt 

tværgående møde omkring en kompliceret borger. Sygeplejerskernes It systemer er lig 

NEXUS/FSIII, deres kommunikationsplatforme de samme. Forskellen fra vores udekørende 

sygeplejersker, var deres medicinrum. Baggrunden for at have borgernes medicin hos dem var, at 

der havde været for mange doseringsfejl. Æskerne, eller dagsdosis tages derpå med ud til 

borgerne.  Borgenes medicin opbevarede de der. For t have tilladelse til dette, havde de fast tilsyn 

af en farmaceut hver måned, og deres procedure var, at doseringerne blev tjekket igennem af en 

anden sygeplejerske efter at man havde doseret. Medicinrummer opfyldte også at man kunne få 

ro til at dosere. 

Kommunen havde investeret i et nyt låsesystem til alle deres borgere som de kommer til. Disse 

låse betjenes af mobiltelefonerne som det udekørende team har med sig. Det havde været en 

større investering, men de var glade for det. Det virkede fint da vi kørte rundt. 
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Dagen efter var vi med, da de 11 studerende var til fælles introduktion af Birkenes kommune. De 

var på forskellige semestre, idet de skulle på Sykehjem, hjemmesykeplejen, handicap, psykiatri og 

misbrugsområdet. De blev præsenteret for Birkenes kommune, og de forskellige områder. Dette af 

kommunalchefen og lederne fra hvert område. Derefter var der rundvisning for alle på de 

forskellige områder der blev præsenteret.  

Deres præsentation og beskrivelse af hvad de som kommune ville, hvilke områder der blev 

arbejdet med, og hvilke visioner de havde for områderne, lignede meget dem jeg kender fra egen 

kommune. Der blev dog ikke talt om besparelser, men der var derimod fokus på forebyggelse. 

Kommunalchefen udtalte at:” det gælder om at fange problemerne i tide, inden de bliver for dyre 

for samfundet de ikke havde råd til.”. De analyserede borgersundheden hver år, for netop at 

kunne gøre de rette indsatser, denne opgave lå ved deres ”koordinator/udviklingssygeplejerske” 

Monika 

I forbindelse med denne introduktion, fik vi mulighed for at snakke med vores danske studerende 

og fik nogle refleksioner undervejs omkring forskelligheder og ligheder.   

For mit vedkommende var det et godt afsæt, at jeg dagen forinden havde kørt med sygeplejen, og 

derved havde et billede af en arbejdsdag at hægte introduktionen op på. Først at opleve 

samarbejdet, og derpå få forklaringerne på deres organisering af deres arbejde. 

De jeg er koordinator i mit daglige arbejde, havde jeg selvfølgelig de briller på under besøget. 

Vores samarbejde omkring de studerende er formaliseret i forhold til de studerende, her tænker 

jeg bl.a. på godkendelse af praktiksteder til hvert semester, beskrivelse af de specifikke semester, 

krav om at vores kliniske vejledere har en 1/6 diplom i klinisk vejledning, at vi har en formaliseret 

evalueringspraksis og ikke mindst, at vi kan skabe læringsmiljøerne på praktikstederne. Vores 

studerende har mulighed for at få SU. En væsentlig forskel er at vi ikke har så tæt et samarbejde 

med underviserne fra UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sygeplejeuddannelsen, som 

de norske undervisere har med praksis.  

Besøg af Hafdis i Danmark 

For at få samarbejdet fuldendt, har Hafdis været på studietur i her i Assens kommune og UCL, 

Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, Sygeplejeuddannelsen i Odense, inden de to norske 

studerende tog tilbage for at afslutte med deres fremlæggelse.  

Jeg havde lavet et program for Hafdis, hvor jeg tog hende med rundt til hendes to studerende. 

Hun skulle vejlede dem i forhold til deres afsluttende fremlæggelse, men også have en refleksion 

hvor deres kliniske vejleder deltog. Vi fik drøftet ligheder og forskelle i forhold til sygeplejerskernes 

opgaver i kommunerne, sundhedstiltag i forhold til borgerne og ikke mindst kulturforskellene. Det 

var interessant i forhold til hvilket fokus man har i de Norske kommuner, i forhold til den situation 

vi står i vores kommune.  

Afrunding 

Dette forløb har givet et godt afsæt for vores udveksling af studerende hvert forår.  Vi er fra 

praktikken, universitet i Agder og UCL , Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, 
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Sygeplejeuddannelsen i Odense, blevet klar på, hvad der har virket, hvilke områder vi skal være 

meget tydelige på i forhold til de studerende, og hvilket program vi skal lægge i så kort en praktik.  

Jeg vil bringe ideen videre omkring det samarbejde Universitetet i Agder havde med kommunerne 

og deres sygehuse, i forhold til deres Kliniklab/Skilllab. Dette taler ind i vores arbejde med at  

styrke kvaliteten i sygepleje, og arbejdet med i forhold til styrkelse af det sammenhængende 

borgerforløb.  

  

 

 


