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Indledning 

I en stadig mere globaliseret verden er det vigtigt at være med til at forme udviklingen. 

Det ønsker UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen at gøre bl.a. ved at 

deltage i international forskning og udvikling samt implementere internationale 

strategier i fortsat udvikling af uddannelsen.  

I 2012 har UCD udarbejdet en vision, som tilstræber at uddannelserne pa  

Diakonissestiftelsen skal være førende pa  det globale marked i at uddanne mennesker 

til at gøre en forskel gennem tradition og fornyelse.  

Med denne a rsrapport ønsker vi pa  UCD, Sygeplejerskeuddannelsen at redegøre for de 

internationale aktiviteter, der har været i perioden 2015 & 2016.  

Med rapporten ha ber vi at kunne skabe inspiration til den fortsatte udvikling af det 

internationale arbejde i Sygeplejerskeuddannelsen i UCD. 

Vi har valgt at udarbejde en oversigt over de internationale aktiviteter over en 2-a rig 

periode. Dette valg giver et reelt billede af uddannelsens internationale aktiviteter, 

uddannelsens dimensionering pa  86 studerende taget i betragtning. 

Å rsrapporten er dels bygget op i forhold til de internationale strategier, der er pa  

Diakonissestiftelsen, dels ud fra ma l og strategi for det internationale arbejde pa  UCD, 

Sygeplejerskeuddannelsen.  

Å rsrapporten viser at 2015 og 2016 har været præget af høj aktivitet pa  forskellige 

niveauer. 58 sygeplejestuderende har været pa  udveksling. 16 udenlandske studerende 

pa  Bachelor-niveau og 2 pa  Master-niveau har valgt udveksling pa  

Sygeplejerskeuddannelsen pa  UCD. Åktiviteten er ogsa  opgjort i, hvor stor en andel af 

dimittenderne i perioden 2015-16 der har taget en del af deres studium i udlandet. 

Her viser det sig, at ud af 166 dimitterede studerende, har 51 (30,7%) haft et 

studieforløb i udlandet.  

Der har været 3 aktiviteter, hvor undervisere har været i udlandet og 2 aktiviteter med 

gæster fra udlandet.  Der har været afviklet et internationalt valgfag, og der er blevet 

etableret et tæt samarbejde i Nordiakoni, der har til forma l at udvikle studenter- og 

undervisermobilitet. Her har undervisere pa  UCD  ud over udveksling ogsa  deltaget i 

konferencer og forskningsaktiviteter.  
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Studentermobilitet 

Sygeplejestuderende skal fuldføre de første 4 moduler af uddannelsen, inden de kan 

søge studier i udlandet, som derfor tidligst kan finde sted pa  Modul 6 (Kronisk syge 

borgere i eget hjem). De øvrige moduler, hvor der er muligheder for at studere i 

udlandet, er modul 8 (Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper), modul 11 

(Kompleks klinisk virksomhed), modul 12 (Sygepleje & Selvstændig 

Professionsudøvelse) samt modul 13 (Valgmodul). Det er muligt at studere i udlandet 

mere end en gang.  

Der holdes informationsmøde om internationale studiemuligheder en gang ved hver 

semesterstart.  

De udrejsende danske sygeplejestuderende har mulighed for at rejse gennem det 

Norddiakonale samarbejde, Erasmus+ samarbejde, den nationale ordning, som 

forvaltes af VIÅ Professionshøjskole (VIÅ), samarbejde med Kathmandu University 

School of Medical Sciences, School of Nursing, Global Contact, som blev godkendt af 

Professionshøjskole Metropol samt som free-movers. I 2015 var det ogsa  muligt med 

udveksling i samarbejdet mellem UC Diakonissestiftelsen, Professionshøjskole 

Metropol og The University of Virginia, School of Nursing (DK-UVÅ).  

En studerendes valg er ofte forbundet med forskellige personlige og studiefaglige 

interesser. For at søge om udveksling skal de studerende udfylde et ansøgningsskema, 

hvor der lægges vægt pa  den studerendes akademiske standpunkt, studieaktivitet og 

forma l med det planlagte udvekslingsforløb. Der kræves desuden, at ansøgere oplyser 

om evt. sundhedsmæssige problemer, som kan pa virke deres sundhed eller 

studieforløb i udlandet.    

Ånsøgningerne behandles af den internationale koordinator, uddannelseslederen og 

studievejlederen for at vurdere den enkeltes studieegnethed. 
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Studenteroplevelser og valg af besøgslande 

Studieophold i vestlige lande 

Studerende, der har rejst gennem det Norddiakonale samarbejde, har oplevet, at 

samfundet og sygepleje i de skandinaviske lande i høj grad er sammenligneligt med det 

danske bort set fra nogle enkelte forskelle, fx i de øvrige nordiske lande er de enkelte 

borgere tilknyttet et sundhedscenter og har ikke egen læge. Det er heller ikke ens, hvad 

anga r dækning af den offentlige sygesikring. 

”Samtidig, er det interessant og lærerigt at opleve hvordan henholdsvis plejehjem og den 

svenske ’vårdcentral’ fungerer” (4. semester studerende fra UCD i Sverige). 

” Jeg synes det har været rigtigt fint at komme rundt og se flere forskellige steder for på 

den måde at få et større indblik i det finske sundhedssystem og tilbuddene for 

borgere/patienter med psykiske lidelser….  

I Finland har de brugerbetaling, det vil sige at når man skal benytte sig af de offentlige 

tilbud skal man betale. Brugerbetaling i Finland for at gå til læge ligger på 102 kr. pr. 

konsultation… Ved indlæggelser på hospitalet koster det 242 kr. pr. dag”  (6. semester 

studerende fra UCD i Finland).  

En anden forskel er, at i Norge udfører hjemmesygeplejerskerne hele ”stellet” i 

modsætning til Danmark.  I Norge varetager hjemmesygeplejersken alle plejeopgaver 

fra bad til sa rpleje og medicingivning uden at uddelegere opgaver til social- og 

sundhedsassistenter.  

De studerende som havde taget deres klinik i de nordiske lande evaluerer, at de blev 

godt forberedt og vejledt af værtsinstitutionen, sa ledes at læringsudbytterne for det 

pa gældende modul havde været nemme at opfylde.   

”Jeg startede med at gå på skole i 2 uger, hvor vi havde forelæsninger hver dag. Det var 
en rigtig god måde at starte opholdet på, da man her kom godt ind i, hvordan det er at 
være norsk student samt følte sig godt forberedt til klinikstart ” (4. semester studerende 
fra UCD i Norge). 

 

”Norge er et rigtig godt sted at tage hen på modul 6, da man er i trygge hænder på skolen 

og man har både en kontakt sygeplejerske og klinisk vejleder der hjælper en igennem  
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skriftlige opgaver og sygeplejeopgaver, så man er sikret man ikke bliver kastet ud i ting 

og oplevelser man ikke har lyst til ” (4. semester studerende fra UCD i Norge).Dette var 

nogle spændende og lærerige samtaler jeg havde med min vejleder fra Betanien 

(4.semester studerende fra UCD i Norge). 

Selv om uddannelserne i de øvrige nordiske lande ligner den danske, har de 

studerende oplevet relevante lærerige undervisningsforløb og interessante 

forelæsninger set i et internationalt kulturelt perspektiv. 

”På Haraldsplass Diakonale Høgskole har de en diakoniuge for de nye studerende. Her 
bliver de studerende introduceret til de frivillige organisationer i Bergen og øver sig i at 

være deres egne fordomme bevidst. Jeg var med under deres fremlæggelser af ugens 
udbytte og erfaringer. Det virkede til at de havde fået meget ud af ugen og jeg tænkte, at 

jeg selv gerne ville have haft en sådan intro på modul 1. Det er en god måde at forstå 
hvad diakoni går ud på samt få et indblik i både fænomenologien og hermeneutikken” 
(4.semester studerende fra UCD i Norge). 

 

”Kulturelt var det interessant at høre om det svenske studie, samt deres måde at studere 
på. Specielt er der stor forskel på eksamenerne. Jeg fik forståelsen af at det svenske 
sygeplejerskeprogram er meget bredt og dybdegående, blandt andet er der meget 
undervisning i graviditet og børn. De har kortere klinik perioder og længere teori på 
skolen. Desuden oplevede jeg såvel som i klinikken som 

på skolen at sygeplejersker har et langt bredere kompetence område i forhold til danske 

sygeplejersker” (4.semester studerende fra UCD i Sverige). 

 

”Det betyder at jeg gik med 3 års studerende, der netop skulle ud i deres sidste 
klinikperiode. Deres læringsudbytter er meget lig de danske, det eneste der er en smule 
afvigende er at de norske har lidt mere fokus på den selvstændige og ledende sygepleje. 
Jeg så slet ikke dette som et problem, jeg så det nærmere som en fordel, hvor jeg fik 
muligheden for at udfordre mig selv med det forbehold at kende sine egne styrker og 
svagheder over for ens faglige niveau” (4.semester studerende fra UCD i Norge). 

 

”Det var spændende at høre nogle forskellige foredrag omkring det at miste nære 
venner/familiemedlemmer og foredrag om at få konstateret en alvorlig dødelig sygdom 
og hvordan det at kunne komme til at mestre at komme videre” (4.semesters studerende 
fra UCD i Norge).    
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”De sidste 2 ugers undervisning havde vi om forebyggende sundhedsarbejde, bl.a. 
forelæsninger om sexologi, selvmord, overvægt og ekstrem sundhed ” (4. semester 
studerende fra UCD i Sverige). 

 

Kulturforskelle i de skandinaviske lande har været sa  fa , at det ikke har voldt de 

studerende problemer bort set fra at det tog lidt tid med at vænne sig til sproget. Det 

kræver dog lidt ekstra energi i starten, da de studerende bruger mange kræfter pa  at 

lytte godt efter og prøver at huske de forskellige ord. Især ord der har modsat 

betydning har de studerende givet udtryk for er vigtigt at være opmærksom pa . 

I Finland var de sprogligeudfordringer noget større, men de studerende kunne finde 
ma de at kommunikere med patienter pa .  
 

”Jeg følte derfor at meget gik hen over mit hoved ved lægekonferencer, rapporter, 
indlæggelsessamtaler, dokumentation m.m. Men mine vejledere har været gode til at 
oversætte og forklare efterfølgende. De fleste af borgerne/patienterne talte fint engelsk 
og nogle også svensk, så det er gået fint med at opbygge relationer alligevel, og jeg har 
nået mine læringsmål” (6. semester studerende fra UCD i Finland). 

 

De studerende, der har studeret i Åustralien, er blevet opmærksomme pa , hvordan 

visse aspekter af sygepleje kan prioriteres forskelligt fra Danmark. 

”The nurses are really good with the technological and the instrumental actions, but I 
barely saw the care part and involving the patient etc., which we focus on a lot in our 
nursing in Denmark. But it was interesting to see all of these differences in nursing and in 
the health care system, and I became more aware of how our own system is in Denmark 
by experiencing another” (6. semester studerende fra UCD i Australien). 
 

Åustralien er land med kulturel mangfoldighed et anderledes samfund, som giver de 

studerende mulighed for at forsta  sundhedsopfattelser forskellige fra deres egen. 

“Australia is a unique country. It has magnificent nature and embraces many different 
cultures, which speak only to its benefit. We are able to learn from and experience many 
different cultures in one country. Because we live in a globalized world, 
internationalization has become important to understand where other people come 
from. The diversity of different cultures in Australia gives us a great understanding for 
other patterns of reactions and values than the once we have been growing up with” (6. 
semester studerende fra UCD I Australien, vinder af Crown Princess Mary Scholarship 
2015). 
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Den ene studerende, der havde mulighed for et studiebesøg pa  the University of 

Virginia havde oplevet et spændende program pa  højt fagligt niveau i forhold til 

tværfaglig indsats i palliativ pleje 

”Det faglige udbytte var som sagt ligeledes i top… Jeg var både til møder med nogle af de 
dygtigste professorer i USA inden for palliativ pleje. Jeg var på besøg på Hospice of the 
Piedmont. Jeg var på hjemmebesøg, på besøg på universitetshospitalet, med til et møde 
med etisk råd bag lukkede døre, for ikke at tale om et af de mange møder med overlæger, 
sygeplejersker og professorer, som har til formål at sørge for at hospitalets medarbejdere 
hele tiden har den nyeste af den nyeste viden, inden for forskning. Forskning som bl.a. 
lægerne sygeplejerskerne og professorerne er med til at udvikle” (7. semester studerende 
fra UCD i USA). 

 
Studieophold i Asien, Afrika og Sydamerika 

Lande i Åsien og Åfrika bliver ofte søgt af de studerende, fordi de ønsker at studere 

sundhedsproblematikker og sygepleje i lande, hvor kultur og sundheds- og 

sygdomsopfattelser kan være væsentlig forskellige fra de danske. Nogle lande i Åsien, 

som har andre religiøse baggrunde, befolkningsmæssige sammensætninger og andre 

geografiske forhold kan være innovative i forhold til at tilbyde pleje og behandlinger til 

de fattige og fjernliggende omra de. Det kan fx handler om sundhedsundervisning om 

emner, som er endnu tabubelagte. 

”Selv et fattigt land som Nepal kan tilbyde sygeplejestuderende værdifulde 
lærerigserfaringer om betydningen af sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i 
lokalsamfundet. Under vores Community Health program, besøgte vi en lille bjerglandsby 
lidt uden for Dhulikhel centrum. Her underviste de sygeplejestuderende familierne i bl.a. 
håndhygiejne, madlavning, om specifikke sygdomme i forhold til familiemedlemmerne, 
menopause, brystcancer samt unge piger om menstruation på den lokale skole. De 
sygeplejestuderende brugte nogle beundringsværdige og kreative metoder til at 
undervise, fx viste de, de unge piger på skolen hvordan de selv kunne sy et genbrugeligt 
bind. Menstruation er en stor tabu i Nepal, hvilket gjorde det interessant at sidde og 
overvære en klasse blive undervist om netop dette. Da de underviste en stor gruppe 
kvinder om brystcancer, havde de lavet et bryst ud af ris og stof, som de havde sat på et 
stykke pap til at kvinderne selv kunne prøve at undersøge et bryst for eventuelle knuder 
Oplevelser som disse, har især fået os til at være mere opmærksom på den kreativitet 
man som sygeplejerske kan benytte sig af og vi vil forsøge at tage dette med i vores 
fremtidige praksis” (4.semester studerende fra UCD i Nepal). 
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4. semesters studerende i hhv. Nepal (t.v.) og Thailand )(t.h.) 

 

Under klinikophold i Åsien oplevede og reflekterede de studerende over kulturens 
betydning for folkets sundhedsopfattelser og sundhedspraksis og de udfordringer, der 
findes og at vestlig praksis ikke direkte kan overføres i andre kulturer.  

 

”Det kan tyde på at familien Tamang har den opfattelse at sygdommens årsag er at finde 
i den sociale verden. Da de tror på at nogen i deres omgangskreds har kastet en ånd ond 
over deres barn. Familien tror på hjælp både fra Dhami Jhakri og fra hospitalet. Når de 
bliver udskrevet vil de besøge den lokale shaman igen, fortæller moderen” (4.semester 
studerende fra UCD i Nepal). 

 
”Idet pleje og behandling af patienter er familiernes ansvar. Disse mangler viden samt 
færdigheder, og dermed kan patienterne være i risiko for ikke at modtage optimal pleje, 
hvilket understreger manglen og behovet for familiecentreret sygepleje. Jeg er velvidende 
at man ikke direkte kan overfører sygepleje fra danske normer og kultur, og at det 
dermed skal tilpasses vietnamesisk kultur” (4. semester studerende fra UCD i Vietnam). 

 

“The way nurses relate to the patients is different from the way we relate in the western 
hemisphere. The relation was founding to be more intimate and informal in contrast to 
our culture, where the nurses are seeing to engage in a formal relation to their patients. 
The relatives and spouses would in a western culture be consider as a central role-player 
in the managing of ones stigma by finding encouragement, but here they were seen as a 
threat of involuntary disclosure. This may be a reason for the patients to depend more on 
the nurses. The nurses in the clinic were found to encourage the patient to pass (as 
normal) rather than reveal their attribute (HIV disease). This is different from our 
culture where…health professionals are more likely to encourage patients to accept their 
stigma and live openly with it” (7. Semester BA studerende fra UCD om stigmatisering af 
Kvinder med HIV i Ghana). 

  

”Om den tværkulturelle sygepleje lærte vi om forskellige tilgange til patienten, og hvor 
stor en rolle kulturen har i forhold til plejen af patienten. Eksempelvis de pårørendes rolle  
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under patientens indlæggelse. Under fastlagt studieaktivitet og eksamensskrivning 
brugte vi alle tre nogle forskellige teorier om tværkulturel sygepleje, hvorfor vi også hver 
især var opslugt af noget lidt forskelligt” (4. semester studerende fra UCD i Nepal). 
 

Generelt var der svingende kvalitet af klinikstederne i Åfrika og Åsien, hvor de 

studerende rejste ud som free-movers.  Nogle gange var de ringe økonomiske vilkår 

årsagen og den sygeplejestuderende måtte lære af sygeplejerskerne, hvordan man får 

det meste ud af begrænsede midler:  

 
”Det kan også være frustrerende at arbejde uden de nødvendige ressourcer ift. den 
standard vi kender fra Danmark. Jeg har måttet arbejde med at slippe kontrollen og 
improvisere ud fra de omstændigheder og ressourcer der er og få det bedste ud af det. Jeg 
har lært at det er muligt at gøre en indsats uden de store midler, hvis man er fleksibel. 
Den erfaring vil jeg tage med mig i mit fremtidige arbejde som sygeplejerske” (4. 
semester studerende fra UCD i Vietnam). 
 

Et studieophold i Åfrika kan være meget udfordrende, hvor de studerende finder 

forhold som er uacceptable efter deres viden og etiske værdier 

”Efter fjernelse af tumoren skulle pigen havde indlagt et dræn, som var et rør, en 
sygeplejerske kom gående med i sine bare hænder. De har heller ikke uanede mængder af 
anæstesi, så pigen vågnede, da de stadig var i gang med at sy hende sammen. Det brister 
ens hjerte at se, hvor hårdført og brutalt tingene kan foregå hernede, hvor vi ofte kunne 
tænke, at de manglede både empati og medmenneskelighed. 

Vi blev derfor ofte dem, som tog patienterne i hånden eller gav dem et kærligt klap på 
skulderen, og dermed kunne vi i det små udvise vores omsorg, som ofte medførte stor 

taknemmelighed fra patienterne” (7 semester studerende fra UCD i Tanzania). 

Oplevelse som dette blev drøftet med de studerende i re-entry samtalen efter 

hjemkomst til Danmark. 

”Jeg har været meget opmærksom på, hvorvidt det jeg ser, guides til og prøver har stemt 
overens med teorien bag. For at undgå at lære noget forkert og tage dårlige vaner med 
hjem til Danmark har jeg læst meget om de forskellige procedurer og teknikker. En ting 
jeg har fundet nyttigt og nødvendig, da der desværre hersker en del ”sløseri” og måske  

også noget manglende viden” (4 semester studerende fra UCD i Vietnam). 

 

”Vores vejledere dernede var ikke så gode til at sætte sig ind i, hvad vores mål for modulet 
egentlig var. Det betød også, at vi har været meget selvstændige, hvilket man nok skal  
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være lidt forberedt på, at skulle være. ... Jeg følte mig rigtig stresset mht. dette i starten, 
men endte med at sætte et par timer af efter vagterne, så jeg stadig havde tid til studiet, 
men derefter at sige til mig selv, at jeg er i et andet land, så jeg skal også huske og nyde 
tiden mens jeg er her. ” (4 semester studerende fra UCD i Vietnam). 

De har dog været mere positive og lærerige oplevelser. Fx: 

”Klinikopholdet i Ghana har givet et stort fagligt udbytte. Sygeplejerskerne, lægerne og 
de lokale studerende har været både gode og velvillige til at lære fra sig og inddrage os i 
arbejdet på afdelingerne. Deres viden og teoretiske baggrund har gjort dem til gode 
læremestre og de har været velargumenterende og godt fagligt funderede. Ofte har 
ressource-mangel, strømsvigt mv. dog gjort at de ikke har kunnet udføre deres arbejde 
som bøgerne foreskriver, hvorfor de i stedet har argumenteret for en anden måde at 
udføre den pågældende procedure. Dette har været utroligt lærerigt at være vidne til, og 
det har givet mig en dyb respekt for den måde de udfører deres arbejde på. ” (7 semester 
studerende fra UCD i Ghana). 

Der var en generel tendens, at de studerende, der var i sidste del af deres uddannelse 

og /eller har haft frivilligt arbejde i Åfrika eller Åsien inden starten af 

sygeplejerskeuddannelsen, kunne klare udfordringerne bedst og fa r de størst fagligt 

udbytte af deres studieophold som free-mover.  

 

 

4. semester studerende på NICU i Vietnam 
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Fælles for alle udrejsende studerende 

For langt de fleste studerende har det at have gode relationer med borgere fra 

værtslandet haft stor betydning for opna else af viden om, og hvordan man lærer andre 

kulturer. 

”Jeg begyndte at ’hænge meget ud’ på det universitet, hvor man får thai-undervisning. Via 

træningscenteret på universitetet fik jeg en masse thailandske venner. Universitetet har et 

kæmpe campus område, hvor der er studerende over alt, mad i alle udgaver, barer m.m. 

Kan ikke forestille mig en bedre måde, at komme til at kende en kultur på” (4. semester 

studerende fra UCD i Thailand). 

” Vi lever med ghanesere, arbejder med ghanesere og er gode venner med ghanesere, så 

dette må selvfølgelig give en vis form for kulturelt udbytte, da vi nok kommer mere under 
huden på den ghanesiske kultur, end ved andre former for rejser og udvekslings-former”  
(7. semester studerende fra UCD i Ghana). 

 

En forsta else for de globale forholds betydning for sygepleje var ogsa  fælles for de 
fleste studerende:  

” Because we live in a globalized world internationalization has become important to 
understand where other people come from so the diversity of different cultures in 
Australia gives us a great understanding for other patterns of reactions and values than 
those we have been growing up with. “ (6. semester studerende fra UCD i Australien).  

“The world is getting globalized, and nursing likewise is in the process of expanding its 
views to also include global care. Our responsibility as nurses is extending beyond the 
local community to also embrace the global and international society “(7. semester 
studerende fra UCD i Ghana) 

For de fleste udvekslingsstuderende har studieopholdet i udlandet ogsa  medført en 

personlig udvikling. 

 

”At møde så mange uvante situationer hvor ens vanlige støttepersoner og trygge rammer 
ikke er lige om hjørnet, er en styrkeprøve hvori der ligger en kæmpe gevinst i form af 
personlig sejr og udvikling. Derudover er det jo en enestående mulighed for at rejse rundt 
og opleve en masse, når nu man alligevel er ude over vores trygge og vante landegrænser. 
” (4 semester studerende fra UCD i Nepal). 

”Jeg oplevede at udvikle mig personligt, blev mere selvstændig og har større tro på at det 
jeg gør er godt nok og rigtigt.” (6. semester studerende fra UCD i Norge). 
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” Alt i alt er det fantastisk at lære et nyt land og kultur at kende – det er både lærerigt på 
det personlige og det faglige plan. Jeg har lært rigtig meget om mig selv og jeg har på 
intet tidspunkt fortrudt, at jeg har taget afsted!” (4. semester studerende fra UCD i 
Nepal). 

En studerende i Tasmanien modtog Kronprinsesse Mary’s legat og fik æren af at holde 

tale for resten af prismodtagerne., hvor hun bl.a. nævnte:  

 

“To be studying in another country is taking yourself out of your comfort zone as you 
enter another country with a different culture than your own. This in particular is a 
great advantage because it helps creating a solid foundation for independency which is 
something that we can take with us in everything that we do” (6. Semester studerende fra 
UCD i Australien).  

 

 
 

UCD sygeplejestuderende (1.række, 3. fra venstre) ved overrækkelsen af Kronprincess Mary’s legat. 

 

De forskelligartede erfaringer fra de lande, som indga r i tilbuddet om udveksling, har 

vi integreret i vores vejledning til de studerende, sa ledes at det bedst passer til den 

individuelle studerendes personlige profil og faglige kompetenceniveau. 
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Udveksling i tal 

Udrejsende studerende: 

Oversigt over dimittenderne, der har studeret i udlandet  

Studerende dimitteret i perioden januar 2015 – december 2016, som har studeret i udlandet   

 

 

Hold  Åntal studerende, som 
har studeret  udlandet 

Åntal dimitterede 
studerende 

%-del af holdet, der 
har studeret i udlandet 

September 2011 X 11 29 37,9% 

September 2011 Y 7 30 23,3% 

Februar 2012 8 28 28,6% 

September 2012 X 7 24 29,2% 

September 2012 Y 10 26 38,5% 

Februar 2013 8 29 27,6% 

I alt 51 166 30,7% 

 

Oversigt over udrejsende studerende per semester - Forår 2015 

Norddiakoni Bergen, Norge                                   1 Modul 6 

Erasmus (PH 
Metropol) 

Malmo , Sverige 1 Modul 6 & 8 

Metropol - Global 
Contact 

 

Hanoi, Vietnam 2 Modul 6 

VIÅ nationalordning 

 

 

Sydney, Åustralien 2 Modul 11 

Tasmania, Åustralien 1 Modul 11 

Banglok, Thailand 1 Modul 6 

Free-movers  Zanzibar, Tanzania 1 Modul 13 

Talanga, Honduras 1 Modul13 

Izmir, Tyrkiet                1 Modul 13 

   

I alt                                         11  
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Efterår 2015 

Nordiakoni Oslo, Norge                         2 Modul 6 

 Bergen, Norge 1 Modul 6 

 Stockholm, Sverige 1 Modul 6 

 Helsinki, Finland 1 Modul 6 

 Tanga, Tanzania 2 Modul 13 

VIÅ nationalordning Bangkok, Thailand  1 Modul 6 

DK-USÅ Virginia                               1 Modul 13 

Freemover  Thorshavn, 
Færøerne 

1 Modul 8 

 Balipitaya, 

Sri Lanka                          

2 Modul 12 

 Mampong, Ghana                      1 Modul 13 

Mampong, Ghana                      1 Modul 13&14 

Metropol – Global 
Contact 

Ghana 3 Modul 13 

I alt                                            17  

 

Forår 2016 

Nordiakoni Helsinki, Finland                  

 

5 

 

 

Intensivkursus  

 

 

 Tanga, Tanzania 2 Modul 6 

VIÅ nationalordning                           

 

0  

UCD-KUSMS Dhulikhel, Nepal                            3 Modul 6 

 

Freemover 

 

Thorshavn, 
Færøerne 

1 Modul 13 

California, USÅ 1 Modul 13 

Sisimiut, Grønland 2 Modul 6 

I alt                                              14  
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Efterår 2016 

UCD- KUSMS 

 

Dhulikhel, Nepal                                      

 

2 Modul 13 

3 Modul 6 

Norddiakoni Oslo, Norge                        1 Modul 11 

 Helsinki, Finland 1 Modul 6 

 Tanga, Tanzania                           1 Modul 13 

UCD  - Tokai U Tokai, Japan 3 Modul 13 

VIÅ nationalordning  0  

Metropol – Global 
Contact 

Tanzania                           2 Modul 13 

 Hanoi, Vietnam 3 Modul 6 

I alt                                               16  

 

Sammenlignet med 2013 og 2014 var der en lille stigning i udenlandske studieophold 

fra 54 til 58 studerende.  Der var en specielt stor stigning i forhold til Modul13, hvor 

antal af studieophold steg fra 13 studerende i 2013-14 til 21 studerende i 2015-16.  

Åntal af studierejser pa  Modul 11 og 12 faldt i 2015-16 sammenlignet med 2013-14 fra 

10 studerende til 6 studerende.  Åntal free-movers er blevet halveret. I 2015-16 har 

der været 12 studieophold (32,5%) som free-moving sammenlignet med 37 

studieophold (68,5%) i 2013-14. Åntal af studerende, der rejser ud gennem skolens 

bilaterale aftaler og andre godkendte aftaler er mere end fordoblet fra 17 studerende 

(31,5%) i 2013-14 til 46 studerende (67,5%) i 2015-16.  

Der ses en tendens til, at de studerende rejser ud tidligt i uddannelsen (Modul 6 og 8) 

eller i Modul 13. Dette skyldes ifølge de studerende en frygt for ikke at kunne fa  

arbejde efter endt uddannelse, hvis de ikke vælger en klinikplads i Danmark pa  Modul 

11 og 12. De studerendes stigende valg af studieophold gennem skolens bilaterale 

aftaler skyldes en bevidst promovering af skolens aftaler i Norddiakonien og  en 

udvidelse af aftaler i Åsien. De studerende giver udtryk for, at de gerne ville opleve 

forhold i lande, som er meget kulturelt og samfundsmæssigt forskellige fra Danmark. 

Disse studerende forklarer, at de gerne vil øge deres kulturkompetence for at kunne 

arbejde for internationale organisationer, na r de har afsluttet deres uddannelse eller 

for at yde en bedre sygepleje til personer med andre kulturelle baggrund i Danmark. 
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Pa  baggrund af disse tal har UCD Sygeplejerskeuddannelsen pa tænkt fortsat at 

promovere vore aftaler, samt at udvide vore partnerskaber med andre 

uddannelsesinstitutioner i Europa og den øvrige verden med høj uddannelsesmæssige 

standarder. I 2016 tra dte en ny Studieordning i kraft.  Denne stiller øgede krav til det 

internationale program. 

Oversigt over indrejsende studerende per semester: 

Forår 2015:  

Norddiakoni Oslo, Norge 2 Modul 11 

Oslo, Norge 2 Modul 6 &8 

Bergen, Norge 1 Modul 11  

I alt                                           5  

 

Efterår 2015 

Norddiakoni Oslo, Norge 2 Modul 11 & 13 

DK- Virginia Virginia, USÅ                                  2 Modul 11,12 & 13 

I alt                                           4  

 

Forår 2016:  

Norddiakoni  Oslo, Norge                   2 Modul 11 & 13 

 Bergen, Norge 2 Modul 11 & 13 

 Helsinki, Finland 1 Modul 11 & 13 

I alt                                           5  
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Efterår 2016:  

Norddiakoni Oslo, Norge                               2 Modul 11 

I alt                                            2  

 

Det fremga r af tallene, at der er meget fa  indrejsende studerende i forhold til 

udrejsende sygeplejestuderende fra UCD. Der er til gengæld en stigning af indrejsende 

studerende fra 10 studerende i perioden 2013-2014 til 16 studerende i perioden 

2015-16. De indrejsende studerende søger hovedsageligt kliniske forløb. Dette kan 

skyldes, at sygeplejerskeuddannelsen har begrænset tilbud i teoriforløb til 

internationale studerende, især i forhold til teoretiske forløb pa  engelsk. De 

indrejsende studerende deltager dog i et to-ugers teoretisk forløb pa  valgmodulet 

Culture, Care, and Cosmopolitanism. 

 

De norske studerende fremhæver interessante forskelle mellem det danske og det 

norske sundhedsvæsen, især i hjemmepleje, hvor danske hjemmesygeplejerske udføre 

specialiserede opgaver, hvor norske hjemmesygeplejersker udfører hele ”stellet”.  

De fleste norske studerende mener ogsa , at valgmodulet behandler et meget aktuelt 

emne pa  en ma de, som man ikke gør i Norge.  

”Vi skal yde sygepleje til flere etniske minoriteter, men vi får næsten ingen undervisning 

om kultur derhjemme” (6. semester studerende fra Lovisenberg Diakonhøgskole Oslo).  

 

Inden for Norddiakoni er indrejsende studerende udelukkende kommet fra Norge.  

Efter UCD har øget samarbejde med Diak Åmmattikorkeakoulu er der kommet en 

studerende fra DIÅK i Finland. Ersta-Sko ndal Ho gskola i Stockolm har oplyst, at der er 

sjældent er interesse for at sende studerende til Danmark, idet de svenske studerende 

har store vanskelligheder med at forsta  det danske sprog. Den internationale 

koordinator pa  Ersta- Sko ndal er blevet informeret om at der er et internationalt 

program, som besta r af valgfag og klinik pa  engelsk. 
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Indrejsende studerende: Masters of Science 

DK-Virginia Juli 2015 2 

DK-Virginia Juli 2016 0 

 

De masters-studerende, der om sommeren kommer fra the University of Virginia har i 

Danmark taget 3-ugers klinik i ”Community Health Nursing” besta ende af 56 timer 

fordelt pa  hjemmeplejen, sundhedsplejen, plejehjem og distriktspsykiatri i 

Københavns Kommune.  Det er ikke lykkedes at fa  de diakonale sundhedsinstitutioner, 

fx plejehjem og hospice koblet pa  programmet, da de ikke har haft ressourcer i 

sommerperioden til at modtage studerende. Samarbejdet med University of Virginia i 

relation til deres masters studerende har inkluderet Professionshøjskolen Metropol i 

forhold til programplanlægning og afholdelse af refleksionstimer.  

De amerikanske studerende har specielt været interesseret i den danske velfærdstat og 

dens fokus pa  det forebyggende sygepleje i primær sundhedssektor. De to studerende 

fra Virginia var specielt interesseret i at sammenligne det danske velfærdsystem med 

den amerikanske Åffordible Care Åct (”Obama Care”).  

Samarbejde mellem PHMetropol, UC Diakonissestiftelsen og University of Virginia 

ophørte i fora r 2016, hvorfor der ikke var studerende derfra i sommeren 2016.   
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Undervisermobilitet 

I oktober 2015 foretog den fagansvarlige for Nordiakoni et afsluttende møde med de 

ansvarlige fra de øvrige Norddiakonale uddannelsesinstitutioner om planlægning af et 

fælles projekt om pleje til de hjemløse. Produktet af projektet blev et ”intensiv kursus”, 

Mental health and Well-being: Focus on Homeless and Underprivileged Populations, som 

blev tilbudt undervisere og studerende i april 2016. 

I november 2015 deltog den internationale koordinator i en konference i Helsinki, 

Finland, hvor hver af de deltagende skoler præsenterede noget om deres indsats inden 

for internationalisering. UCD’s internationale koordinator præsenterede vores valgfag 

Culture, Care, and Cosmopolitanism. Det interesserede specielt undervisere fra 

Professionshøjskolen Viaa far Zwolle, Holland. Efter et par Skype møder besøgte den 

internationale koordinator den hollandske sygeplejeskole i december 2016. 

Forhandlingen strandede pa  daværende tidspunkt, idet klinikpladserne i Zwolle ikke 

ville tage imod udenlandske studerende. Der er planlagt nyt møde og genforhandling i 

2017. 

I marts 2016 aflagde den internationale koordinator en uges besøg i Dhulikhel, Nepal 

for at genforhandle en samarbejdsaftale med sygeplejerskeuddannelsen ved 

Kathmandu Universitet School of Medical Science (KUSMS). Forma let med den ny 

kontrakt var at give begge sygeplejerskeuddannelser bedre muligheder for studenter- 

og undervisermobilitet.  

 

Daværende International koordinator (midten) sammen med undervisere i Sygepleje fra Kathmandu 

University School of Medical Sciences, Dhulikhel Hospital, Nepal 
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Under besøget holdt den internationale koordinator et to dages mini-seminar om 

kvalitativ forskning for undervisere fra KUSMS samt undervisning for 

sygeplejestuderende om samme emne. 

I august 2016 fik UCD Sygeplejerskeuddannelsen et en-dags besøg af dekanen fra Tokai 

University, School of Nursing and Health Sciences (Tokyo, Japan) samt 3 medlemmer af 

den lokale ledelse af Tokai European Center, hvor rektor, uddannelsesleder og den 

internationale koordinator fra UCD holdt oplæg om den danske 

sygeplejerskeuddannelse, herunder ny Bekendtgørelse og Studieordning 2016 samt 

hvordan Diakonissestiftelsens værdigrundlag præger uddannelsen i UCD. Der blev 

efterfølgende diskussion gennem tolk.  
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Deltagelse i internationale netværk 

Nordiakoni 

UCD Sygeplejerskeuddannelsen indga r i Norddiakoni-netværket, som organiseres 

under Nordplus. De øvrige institutioner i netværket er Lovisenberg Diakonale 

Høgskole, Diakonhjemmet og Høyskolen Diakonova fra Oslo, Høgskola Betanien fra 

Bergen, Diakonalhøjskole Haraldsplass, Ersta-Sko ndal fra Stockholm, YH Novia fra Å bo 

og Diak Åmmattikorkeakoulu fra Helsinki. Hvert a r i oktober ma ned holdes der et 

netværksmøde med deltagelse fra hele netværket med det forma l, at udveksle 

erfaringer og planlægge udveksling af studerende i sa vel teori- som i klinikperioder 

samt at se pa  muligheden for undervisermobilitet. Der udvikles ydermere fælles 

projekter og intensivkurser baseret pa  diakonale værdier. Fokusomra det i perioden 

2015-2016 har været hjemløse og andre marginaliserede befolkningsgrupper. 

I eftera ret 2015 udvidedes udvekslingsaftalen med Diakonalhøgskole Lovisenberg i 

forbindelse med et af deres udenlandske kliniksteder - Tanga International 

Competence Center (TICC) i Tanzania - hvor de studerende modtager vejledning af den 

norske internationale koordinator pa  stedet. De studerende skal besta  den gældende 

interne prøve efter hjemkomst. Underviseren pa  skolen varetager vejledning og 

eksamination ved den interne prøve. 

I 2016 fusionerede diakonalhøjskolerne ’Diakonhjemmet’, ’Betanien’, og ’Haraldsplass’ 

i Norge og dannede VID, Vitenskabelig Høgskole. UCD samarbejder med disse partnere 

i forhold til studenter- og undervisermobilitet.  

Erasmus + 

Siden eftera r 2014 har UCD Sygeplejerskeuddannelsen indga et i Professionshøjskolens 

Metropols Erasmus+ aftale for studerende og undervisere. Sygeplejeskolerne i 

Norddiakoni, med undtagelse af Ersta-Sko ndal har indga et Erasmus + aftaler med UCD 

Sygeplejeskolen, idet det giver større økonomisk støtte til ba de studenter og 

underviser mobilitet. 

Studerende fra UCD Sygeplejerskeuddannelsen kan benytte sig af PH Metropols 

pladser i Erasmus+, hvis Metropols studerende ikke selv udnytter alle pladser.  
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Danmark-USA 

I 2010 blev der forhandlet et tre-parts semesterlangt udvekslingsprogram mellem The 

University of Virginia, School of Nursing (UVÅ), UCD Sygeplejerskeuddannelsen og 

Professionshøjskole Metropol, Sygeplejerskeuddannelsen. I slutning af 2014, blev 

kontrakten forlænget til 2017. I fora r 2016 valgte UVÅ at blive løst fra kontrakten, idet 

de ikke længere kunne finde kompatibilitet mellem deres og den danske 

Studieordning.  Udveksling af sygeplejestuderende var kun muligt i eftera rssemestret. I 

2013 deltog de studerende i to forskellige kliniske specialer (Community Health og 

Pædiatric Åmbulatorium) og teori (valgfag, fx alternative og supplerende 

behandlinger). Studiet svarede til Modul 10 & 12. Indholdet for de danske studerende 

svarerede til Modul 10 og 11 (30 ECTS point). De amerikanske studerende indgik i et 

forløb, som indeholder ba de teori og klinik, som svarer til Modul 11, 12 og 13, og som 

forega r pa  ba de UCD og Metropol.  

Hvert eftera rssemester var der mulighed for 2 studerende fra UCD sammen med 2 

studerende fra Professionshøjskolen Metropol (PHM) at studere ved University of 

Virginia, School of Nursing.  Fra UVÅ kom der til gengæld 2-4 studerende for at studere 

pa  UCD og PHM.  Pa  grund af denne aftale blev udvekslingen udgiftsneutral for de 

danske studerende.   Studiet i Virginia krævede udmærkede engelsk-kundskaber, sa  de 

kunne følge kursusprogrammet og besta  skriftlige prøver pa  engelsk. Desuden skulle 

de have et højt karaktergennemsnit og være indstillet pa  at bruge flere timer pa  

forberedelse end det er normen i Danmark.  

Siden eftera ret 2012 har det været en del af aftalen, at et par studerende pa  Modul 13 

eller 14 kan søge et 3-4 ugers forløb pa  the University of Virginia. Der var tale om et 

observationsstudie og samtaler med eksperter i forbindelse med et afgrænset emne 

forbundet med professionen sygepleje. Åftalen indebar, at UCD i samarbejde med 

Professionshøjskole Metropol planlagde et 3-ugers klinikforløb (min.56 timer) for to 

masters-studerende fra Virginia og gav dem vejledning/undervisning i juli ma ned.  

Åftalen blev forlænget i 2015, men blev annulleret i 2016 efter ønske fra dekanen fra 

the University of Virginia. Begrundelsen for ophøret var, at UVÅ havde lavet radikale 

ændringer i deres studieordninger som betød, at forskelle mellem den amerikanske og 

den danske Studieordninger var sa  store, at man ikke længere kunne finde et fælles 

grundlag for udveksling.  
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UCD – Kathmandu University/ Dhulikel Hospital 

I fora ret 2014 er der indga et aftale om student- og undervisermobilitet med 

sygeplejerskeuddannelsen fra Kathmandu University School of Medical Sciences i 

Dhulikhel, Nepal. Åftalen giver studerende mulighed for at studere i klinikken pa  

Dhulikhel Hospital og deres ”outreach” centers, som er lokale klinikker situeret i svært 

tilgængelige omra der. Sygeplejerskeuddannelsen i Kathmandu/Dhulikhel har i første 

omgang prioriteret at sende deres undervisere til Danmark for at lære 

undervisningsmetoder og organisering af sygeplejerskeuddannelsen. 

Åftalen blev genforhandlet i 2016 for at øge mobilitet af ba de studerende fra UCD og 

undervisere fra Dhulikhel. Den nye aftale indebærer, at UCD ma  sende 3 Modul 6 

studerende til Dhulikhel hvert semester. Klinikken besta r af Community Health, 

barselsgang, pædiatri, og neonatal afdelinger.  Der blev yderligere aftalt, at Community 

Health Department pa  Dhulikhel Hospital vil tilbyde hvert semester et 2 ugers 

studiebesøg for 2-3 modul 13 studerende med fokus pa  global sundhed og indsatsen 

pa  lokalsamfundsplan.  

Sygeplejerskeuddannelsen i Dhulikhel har endnu ikke haft muligheder for sende 

undervisere til Danmark pa  grund af de store økonomiske omkostninger. For at den 

bilaterale aftale kan realiseres, blev parterne enige om, at danske studerende betaler et 

undervisningsgebyr (tuition fee), som øremærkes mobilitet af underviserne fra 

Dhulikhel. Undervisningsgebyret refunderes af SU. Der er planlagt besøg af 

uddannelseslederen og en underviser i fora r 2017.   

National ordning  

For samtlige sygeplejerskeuddannelser i Danmark har VIÅ Professionshøjskole 

forhandlet en aftale med Åustralien (Deakin University og University of Tasmania) og 

Bangkok (Mahidol University), Thailand. Der er mulighed for studerende pa  Modul 11 

at rejse til Åustralien, mens studerende kan deltage pa  Modul 6, 11 eller 13 i Bangkok. 

Det er sjældent muligt at alle kvalificerede ansøgere kan blive optaget, idet der 

tilstræbes, at pladserne over tid ligeligt tildeles alle sygeplejerskeuddannelser i 

Danmark. I tilfælde af manglende klinikpladser, er det hjemmeinstitutionen, der 

vælger de(n) bedst kvalificerede. Det forlanges, at den studerende har gode 

færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk. Indholdet i den kliniske undervisning pa   
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Modul, 6,11 og 13 svarer til læringsudbytterne pa  de pa gældende moduler, sa ledes at 

fuld merit kan gives for modulet ved besta et forløb.  

I april 2016 ophørte kontrakten med University of Tasmania og Sydney Local Health 

Service, sa ledes at kun et helt semesters stadium omfattende Modul 6 og 8 pa  Deakin 

University er muligt, hvis vores studerende ønsker at studere i Åustralien. Her skal de 

studerende besta  universitets egen sprogprøve inden ansøgningen godkendes, idet de 

skal besta  samme skriftlige prøver som de australske studerende.  

Global Contact 

Professionshøjskole Metropol har godkendt klinikstederne og studiebesøg, som bliver 

formidlet gennem Mellemfolkelig Samvirkes praktikophold (Global Contact) for 

sygeplejestuderende. Studerende pa  Modul 6 og 13 har valgt studieophold i Åfrika og 

Åsien gennem Mellemfolkelig Samvirke/ Global Contact. Studerende skal besta  den 

gældende interne prøve efter hjemkomst. Underviseren pa  skolen varetager vejledning 

og eksamination ved den interne prøve. 

Free-moving 

Free-moving er en betegnelse for en studerendes selvvalg af uddannelsessted i 

udlandet. Den studerende tager det overordnede initiativ i forbindelse med 

planlægning af forløbet, men modtager ra dgivning fra den internationale koordinator 

pa  sygeplejerskeuddannelsen. Studerende pa  modul 6 og 13 har haft studieophold som 

free-movers. Enkelte studerende har haft studieophold pa  Grønland og Færøerne. UCD 

har spurgt om mulighed om at indga  aftaler med sygeplejeskolerne i disse lande, men 

disse skoler havde ikke kapacitet til at indga  aftale med flere skoler.   

De øvrige værtsinstitutioner har udfyldt et godkendelsesskema, sa  UCD har kunnet 

vurdere, om de var egnede steder for de pa gældende studerendes studieforløb. Der er 

indført strengere krav til rejsesikkerhed i perioden 2015 -16. Det betyder bl.a., at 

studieophold i lande, som Udenrigsministeriet frara der at rejse i, afvises. Studerende, 

der godkendes til free-moving skal vise en stor grad af selvstændighed og 

omstillingsparathed samt have rejseerfaring og gode engelsk-kundskaber og evt. 

kendskab til det lokale sprog. Free-movers skal besta  den gældende interne prøve efter 

hjemkomst. Underviseren pa  skolen varetager vejledning og eksamination ved den 

interne prøve. 
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UCD- Tokai University, Japan 

I august 2016 har UCD og Tokai Universitet underskrevet en 3-a rig aftale, som 

indebærer at UCD planlægger et to-dages program for 3-6 studerende og en 

underviser fra sygeplejerskeuddannelsen hvert a r i februar, mens Tokai planlægger et 

14-dages studieophold i Tokai for 2 Modul 13 studerende hvert a r i september. I 

praksis har begge institutioner modtaget flere studerende end skriftligt aftalt. Dette 

accepteres af uddannelsesinstitutionerne sa  længe der er kapacitet og ressourcer til 

det.  De besøgende japanske studerende og deres underviser tilbringer en dag pa  UCD 

sygeplejerskeuddannelse og en dag i Frederiksberg primær sektor. Programmet pa  

sygeplejerskeuddannelsen besta r af deltagelse i undervisning om Cross- Cultural Care, 

præsentation af hhv. den danske og japanske sygeplejerskeuddannelse samt 

udveksling mellem de japanske og danske studerende om de erfaringer, de har som 

studerende i deres respektive lande. Frederiksberg Hjemmepleje har sta et for 

programmet i primær sektor. De fortæller bl.a.  om hjemmepleje i Danmark og de 

japanske gæster aflægger besøg i sundhedscentret. Frederiksberg Sundhedspleje 

deltager ogsa , hvis de har ressourcer til det.  

UCD’s internationale koordinator samarbejder med Tokai European Center omkring 

planlægning af forløb og arrangementer vedr. undervisning om japansk kultur.  

 

Studerende fra UCD og Tokai Universitet i undervisning pa  UCD (t.v.), Rektorer fra hhv. UCD og Tokai 

Universitet ved underskrivning af aftale om udveksling (midten), Studerende fra UCD og Tokai 

Universitet ved social arrangement pa  Tokai European Center i Vedbæk (t.h.) 
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Internationalt studiemiljø 

Det er en del af UC Diakonissestiftelsens indsatsomra der i 2016/17, at der skal 

fremmes et internationalt studiemiljø, som er i overensstemmelse med vores 

internationalisering ”at home” strategi. Det internationale studiemiljø skabes ved at de 

besøgende studerende fra udlandet deltager i teoretiske og kliniske moduler sammen 

med danske studerende for at udvide perspektiver vedrørende en række 

sygeplejefaglige problemstillinger. Der er muligheder for dette pa  Modul 8, 11,12 og 

13. Her kan nævnes et par eksempler pa , hvordan det realiseres.  Studerende, der var 

kommet til UCD fra Norge, har taget klinikdelen af Modul 11 – Sygepleje – Kompleks 

klinisk virksomhed sammen med danske studerende fra ba de Modul 11 og 6 

(Sygepleje til kronisk syge borgere i eget hjem). I klinikken tilrettelagdes 3 

refleksionsklinikker, hvor de norske og danske studerende analyserede og diskuterede 

deres praksisbeskrivelser med hinanden, de danske studerende og med den kliniske 

vejleder fra hjemmeplejen og underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen. Studerende 

der var kommet fra Norge, Finland og the University of Virginia har deltaget i det 

engelsksprogede valgmodul (som omtales i næste afsnit), hvor undervisningen 

omhandlede en række emner vedrørende kultur og sygepleje. De amerikanske 

studerende havde desuden afholdt et ”sygeplejefagligt forum” sammen med de kliniske 

vejledere og indbudte sygeplejersker som en del af deres Modul 12 forløb (Sygepleje 

og selvstændig professionsudøvelse) i hjemmeplejen. 

Det er fortsat en del af internationalisering ”at home”-strategien, at kendskab til 

engelsk skal skærpes i forhold til studiekompetencer. Udover at internationale artikler 

pa  engelsk inddrages i undervisningen for alle studerende gennem hele uddannelsen, 

har der ogsa  været tilrettelagt undervisning pa  engelsk pa  Modul 5, 6,7 og 10. Der blev 

desuden holdt undervisning i ”klinisk engelsk” 2 gange hvert semester. Forma let med 

dette initiativ har været at videreudvikle de studerendes og undervisernes engelsk-

kundskaber, sa  de kan bruge dem i faglige sammenhænge, fx i forhold til 

opgaveskrivning og internationale konferencer.  

De studerende selv har bidraget til det internationale studiemiljø. Tidligere 

udvekslingsstuderende vender hjem med ny viden og kompetencer, som de bidrager 

med i den kliniske og teoretiske undervisning. Nogle studerende har andre kulturelle  
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baggrunde end dansk, og der tilstræbes at skabe et multi-kulturelt læringsrum i 

undervisningen. I hvert semester formidler danske udvekslingsstuderende deres 

erfaringer til øvrige studerende ved orienteringer om internationale studiemuligheder. 

Besøgende studerende kan ogsa  deltage, hvor de fortæller de danske studerende om 

deres egne sygeplejerskeuddannelser.  

Der er en gruppe studerende, som fungerer som ”tutorer”, hvis hovedfunktion er at 

hjælpe de besøgende studerende med at tilpasse sig det danske sociale og kulturelle 

miljø indenfor og uden for uddannelsesinstitutionen. For mange af tutorernes 

vedkommende har kontakten til udenlandske studerende ført til mere varige 

personlige og kollegiale venskaber, og nogle tutorer har efterfølgende søgt udveksling 

pa  deres gæsters sygeplejerskeuddannelse. Dette var tilfældet, hvor en finsk 

studerende kom pa  udveksling i UCD efter hun havde været tutor for en studerende 

herfra. 

Det er ydermere en del af sygeplejerskeuddannelsens internationaliseringspolitik at 

invitere gæsteundervisere fra andre lande. I februar 2015, august 2015, februar 2016 

og august 2016 har gæsteunderviser Jan Pedersen, ph.d. fra the University of Durham, 

England haft medansvar for undervisningsforløbet pa  valgmodulsfag ”Culture, Care, 

and Cosmopolitanism”pa  Modul 13 samt i filosofi pa  Modul 9. 

I juni 2015 fik UCD besøg af lektor Sidsel Ellingsen, ph.d.  og lektor Ragnhild Sekse, 

ph.d. fra Haraldsplass Diakonale Høgskole. Der blev planlagt en uges program, hvor 

begge lektorer bl.a. udvekslede viden og undervisningserfaring om terminal pleje og 

palliation med lektorer fra UCD, som underviser i emnerne. Sidsel Ellingsen havde ogsa  

præsenteret sin ph.d. afhandling, ” Tiden i livet og livet i tiden. Opplevelse av tid ved 

langkommet uhelbredelig sykdom.” 
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Internationalt Valgmodul 

I fora ret 2015, eftera ret 2015, fora ret 2016 og eftera ret 2016 blev der holdt et 

valgmodulkursus (Modul 13) pa  engelsk. Valgmodulet hedder ”Culture, Care, and 

Cosmopolitanism”. Udover danske studerende deltog studerende fra Norge, Finland og 

USÅ. Kurset bestod af 2 ugers teori og 4 ugers klinik, som karakteriseredes som  

feltarbejde. De fleste danske deltagere studerede en afgrænset sygeplejefaglig 

problemstilling i udlandet i de 4 ugers klinik, fx stigmatisering af kvinder med 

HIV/ÅIDS i Ghana, beskyttelse af børnenes trivsel og tarv pa  børnehjem i Honduras, 

betydning af sundhedsfremme hos kvinder og børn i Tanzania, palliativ pleje i USÅ og 

de gamles livskvalitet pa  plejehjem i Norge. Siden der er kommet aftaler om studietur 

med KUSMS Community Health Department og med Tokai University i 2016 om hhv. 

Global Health/ Community Health og Sundhedsvæsenet i Japan, har studerende haft 

mulighed i at deltage i disse.  De øvrige deltagere studerede problemstillinger i ”felter” 

i Danmark, hvor kultur kunne spille en rolle i omsorgen for borgerne/ patienter, fx 

magtanvendelse i pleje af gamle fra etniske minoriteter, muslimske kvinders møde 

med mandlige sygeplejersker, og omsorg til stigmatiserede, psykisk syge mennesker pa  

gaden.  

Forma let med valgmodulet er at udvide de studerendes kulturelle kompetencer ud fra 

en kosmopolitisk tilgang, som blander viden og metoder fra filosofi og antropologi med 

sygepleje. Valgmodulets forma l og indhold beskrives i nedsta ende oversigt: 

 

Modul 13 – Valgmodul 

“Culture, Care, and Cosmopolitanism” 

The purpose of this elective: 

•To increase the student’s cultural competence in creating health promoting activities 

in a complex health system marked by the effects of globalization 

•To promote cosmopolitanism by combining knowledge from anthropology and 

philosophy and by inviting students to become “citizens of the world” rather than 

solely citizens of a one particular cultural group or society 

•To encourage students to explore and study various socio-cultural settings within the 

health field   in Denmark or abroad, which may be considered as “fields of practice” for 

implementing newly acquired knowledge 
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Topics: 

•Cosmopolitanism: Ethical challenges in a world with cultural diversity 

•Communication:  How Socratic dialogue and intercultural communication skills can 

contribute to resolving conflicts 

•Globalization: Reflection on what is the role of nursing in a modern, forever changing, 

multicultural society 

•Wonder: Keeping an open mind and expanding one’s horizon and flexibility in 

reasoning and action 

•Participant-observation: Studying in the field while challenging one’s own 

ethnocentric views 

•Ethnicity: Building of social identities and social pathways in a world of cultural 

complexity or a process leading to stereotyping and stigmatization 
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Evaluering og kvalitetssikring 

I oktober 2016 blev der iværksat en handleplan for kvalitetsudvikling af 

internationalisering pa  sygeplejerskeuddannelsen med henblik pa  at sikre og udvikle 

det faglige og sociale studiemiljø pa  det internationale omra de.  

Der tilstræbes blandt andet at flere studerende studerer i udlandet, men at det finder 

sted pa  godkendte uddannelsesinstitutioner, hvor systematisk kvalitetssikring og- 

udvikling gennemføres. Indsatsen omfatter udarbejdelse af flere partnerskabsaftaler 

med velegnede institutioner, nedsættelse af free-moving, revision af kvalitetssikring af 

free-moving studieforløb og systematisk brug af de studerendes evalueringer af 

studieopholdssteder.  

 Som led i kvalitetsudvikling – og sikring af det internationale omra de ønsker vi at 

vurdere de studerendes udvekslingsforløb og læringsmæssige udbytte af dette forløb 

samt at fa  aftagernes perspektiv pa  sygeplejerskeuddannelsens udvekslingsprogram. 

Forma let er, at udvikle internationaliseringsprogrammet i en retning til gavn for ba de 

de studerende og aftagerne af sygeplejerskeuddannelsen. 

For at evaluere pa  det uddannelsesmæssige udbytte af de danske studerendes studier i 

udlandet, er der i perioden 2015/16 inddraget flere instrumenter og metoder. Vigtigst 

at nævne er de studerendes elektroniske evalueringer, rejsebreve, re-entry samtaler 

efter endt forløb samt eksaminationer. 

Den elekroniske evaluering, blev indført i fora ret 2016 sammen med 

Professionshøjskole Metropol. Forma let med denne er at tilvejebringe systematisk og 

veldokumenteret viden om de studerendes læringsudbytte af udlandsstudiet samt de 

faktorer, der pa virker det. Der udarbejdes en beslutningsreferat pa  baggrund af 

evalueringen, hvor der udarbejdes en handlingsplan, som sikrer kvaliteten af 

uddannelsen i udlandet. 

De studerendes rejsebreve indeholder, foruden praktiske oplysninger for fremtidige 

udrejsende studerende om forberedelse til studieturen, en beskrivelse af deres faglige, 

kulturelle og personlige udbytter. 

Re-entry samtalen er en samtale, som holdes mellem den studerende og den 

internationale koordinator om den studerendes erfaringer med fokus pa  at hjælpe den 

studerende med at integrere dem i ba de den personlige og faglige udvikling. Indholdet  
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tager udgangspunkt i de studerendes egne valg af emner for at reflektere over egne 

oplevelser. Oftest er der behov for at diskutere, hvad man har lært, na r man ikke har 

lært nøjagtig det samme som ens holdkammerater, der forblev i Danmark. Desuden er 

der brug for at diskutere oprørende oplevelser, som kan virke grænseoverskridende 

for de studerende i forhold til deres moralske værdier eller faglig kompetencer. 

Udprøvning er et nødvendigt instrument for at fa  en ekstern vurdering af den 

studerendes opna else af læringsudbytterne for det modul, den studerende har taget i 

udlandet. Studerende, der har rejst til de Norddiakonale institutioner samt free-

movers skal til intern prøve efter hjemkomsten til Danmark, hvor den internationale 

koordinator vurderer opgaven. Den studerende fa r en lektions vejledning i forbindelse 

med prøven. Udover at teste den studerendes viden i forhold til det pa gældende 

moduls læringsudbytter, sa  giver det den studerende en ekstra mulighed for en faglig 

fordybning i en oplevet plejesituation. 

Studerende, der har studeret gennem Danmark-USÅ programmet og den Nationale 

Ordning i Bangkok, Tasmania og Sydney, er blevet vurderet eller eksamineret ud fra de 

kriterier, som gælder for de pa gældende uddannelsesinstitutioners egne studerende. I 

disse tilfælde kræves, at de studerende ved hjemkomst kan fremvise udstedt 

eksamensbevis eller karakterblad. 

Disse forskellige instrumenter giver et bredt perspektiv pa  den studerendes udbytte 

samt kvaliteten af det udenlandske uddannelsestilbud. 

Evaluering fra aftagere 

Evalueringer af sygeplejerskeuddannelsens internationalisering er fra aftagere i 

2015/16 forega et mundligt. De kliniksteder, som har modtaget de studerende i 

klinikken, har været meget glade for at tage imod dem. De fleste kliniske vejledere 

bemærker, at det er meget givtigt at fa  en anden indfaldsvinkel pa  ba de klinisk praksis 

og klinisk undervisning, uanset om det var bachelor- eller master-studerende.  

 

Evaluering fra indrejsende studerende 

Ålle udvekslingsophold afsluttes med en evalueringssamtale mellem den studerende 

og den internationale koordinator, hvor faglig og personlig udvikling drøftes sammen 

med en evaluering uddannelsesforløbet samt de sociale og kulturelle oplevelser.  
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De indkomne udvekslingsstuderendes evaluering af internationalisering har 

overvejende været meget positiv. Ålle besøgende studerende var utroligt glade for den 

modtagelse de fik af tutorgruppen, især de amerikanske studerende, som ikke kunne 

dansk.  

For især de amerikanske studerende var det en spændende oplevelse at blive bekendt 

med et sundhedsvæsen baseret pa  offentlig sygesikring, noget som er kontroversielt i 

deres eget land. De studerende evaluerede at, det var interessant at opleve, hvordan 

sygeplejeteorier bliver anvendt i forhold til refleksion i klinikken. De evaluerede ogsa , 

at det var udfordrende men ogsa  givtigt at fremlægge mundligt. De amerikanske 

studerende var meget tilfredse med deres kliniske vejledere og for i klinikken at have 

mulighed for at følge en patient i et samlet plejeforløb, hvilket ikke er gængs praksis i 

USÅ. De amerikanske studerende har dog ogsa  oplevet, at klinikken pa  somatisk 

afdeling ikke har været udfordrende nok. Dette skyldtes muligvis den begrænsede 

kommunikation med patienter, som ikke kan tale engelsk og manglende 

sprogfærdigheder til at forsta  dokumenter pa  dansk, herunder patientjournalen.   

De norske og den finske studerende har været meget tilfredse med det 

uddannelsesforløb, som har været planlagt for dem. De har ogsa  været taknemmelige 

for den fleksibilitet, som de danske kliniske vejledere har udvist, bl.a. fik de lov til at 

arbejde ud fra egne norske læringsudbytter.  
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Personale og økonomi  

To undervisere har indga et i det internationale samarbejde pa  

sygeplejerskeuddannelsen: en international koordinator samt en forsknings- og 

udviklingsansvarlig inden for det Nordiakonale samarbejde.  

Dertil har der været allokeret undervisningstimer til valgmodul pa  engelsk, herunder 

gæsteunderviser fra Durham University, svarende pa  hvert semester til ca. 10 timer 

eksklusiv forberedelse. Gæsteunderviseren har ogsa  undervist ca. 6 timer i 

videnskabsteori.  

Der har indtil 2016 i alt været allokeret 250 timer til International koordinator til 

udvikling og afvikling af internationale studieaktiviteter pr. semester. Dette har ikke 

kunne række, hvorfor timeantallet er blevet forøget til 400 timer pr. semester i 

2016/17. Hertil kommer timer til klinisk undervisning samt afholdelse af interne 

prøver, svarende til i alt ca. 60 timer pr. semester.  

Der er indga et driftsaftale med Professionshøjskole Metropol, hvor der er indga et 

aftale om samarbejde med den Internationale Enhed pa  Professionshøjskole Metropol. 

Den internationale enhed varetager administration af Erasmus+ aftaler, registrering af 

mobilitet i Moveon og introduktionsprogrammet for indrejsende studerende. 

Endvidere er der allokeret ca. 30 – 50 timer pr. semester til den underviser, som har 

deltaget i det Nordiakonale samarbejde.  

Endelig har studerende lagt et stort antal timer som frivilligt arbejde i deres funktion 

som tutorer. Studerende har sa ledes sta et til ra dighed i ferier, i weekender og aftener, 

hvor de har hjulpet de udenlandske studerende.   
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Internationalt forsknings- og udviklingsarbejde 

En lektor fra UCD har planlagt en international studenterkonference om a ndelig 

omsorg med deltagelse af og faglige indslag fra ba de lektorer og studerende fra 

forskellige lande. Konferencen ”Spiritual Care – Å ressource in Nursing” finder sted d. 

21. -22. september 2017 pa  UC Diakonissestiftelsen.  

. 
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Kontaktoplysninger 

 

Oplysninger revideret i december 2017 grundet tiltrædelse af ny International 

koordinator.  

 

JÅN B. W. PEDERSEN 
LEKTOR, PH.D. INTERNÅTIONÅL 
KOORDINÅTOR 

 

TLF. +45 3838 4444 

E-MÅIL:  JÅNP@DIÅKONISSEN.DK  

TWITTER: @JÅNBWPEDERSEN 

 PIÅ PÅLNÆS HÅNSEN 
UDDÅNNELSESLEDER  

 

 

 

TLF. +45 6011 1773 

E-MÅIL:   

PIPH@UCDIÅKONISSEN.DK 
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