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Det internationale er i året 2022 blevet varetaget af international koordinator Jan Bjerggaard 

Pedersen, hvor Mie Østergaard Jørgensen i efterårssemestret har været i oplæring til at overtage 

funktionen pr. 1. feb. 2023.  

Jan Bjerggaard Pedersen vil fra denne dato tage ansvar for samarbejdet med Japan og Eva Ohmann 

for det Nordiakonale Samarbejde indtil videre i forårssemestret 2023. 

 

Nyt fra internationale koordinatorer  

• Det internationale har haft et særligt fokus på at udarbejde en ny ansøgningsprocedure. Dette 

med ønsket om, at vi som uddannelsesinstitution godkender de studerende forud for 

udvekslingsophold, med tanken om, at de studerende skal repræsentere 

uddannelsesinstitutionen og vurderes egnet fagligt og mentalt 

• Der er udarbejdet et opdateret skriv vedr. det internationale til ny hjemmeside 

• Mie Østergaard Jørgensen har fremover adgang til sag og dokumenter (SOD), hvor den 

studerendes ansøgninger, kontaktoplysninger og andre personfølsomme data opbevares under 

deres personlige sagsmappe 

• Der er udarbejdet et formelt udrejsedokument, hvor de studerende kan få oplysninger om, 

hvad de skal havde styr på forud for deres udrejse 

• Der har generelt været et fint flow af studerende ude / inde, og det er tydeligt at rejselysten 

blandt de studerende er kommet retur 

• Af udfordringer har det været problematisk at modtage norske studerende fra vores 

samarbejdspartnere, da klinikfordelingen foregår gennem KP, som kun vil modtage dem i 

klinikperioder, som er identiske med de danske studerende. Her kunne der med fordel 

indtænkes muligheder for interne praktikpladser som er forbeholdt norske studerende. Dette 

undersøges bl.a. i Rødovre kommune samt mulighed for modtagelsen internt i stiftelsens regi. 

Desuden har dette været drøftet med uddannelsesansvarligt på BBH, Kamilla Mikkelsen som 

Gitte Tønnes fra psykiatrien. Der er en åbenhed ift særaftaler i visse tilfælde fremadrettet. 

Vores Norske samarbejdspartner har haft udfordringer med at tilbyde vores studerende 20 

ugers sammenhængende praktik på 6. semester grundet deres universitære organisation.  

• Det internationale udvalg består nu af medlemmer på tværs af de to uddannelser på UCD og 

fra forskellige semestre, hvor flere af deltagerne har eller skal på udveksling. Udvalget er ved 

at udarbejde et nyt kommissorium, og I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der 

arrangerer legat og dokument-café, hvor andre studerende kan søge hjælp til ansøgning af 

legater samt udfyldelse af diverse dokumenter forud for rejsen. Herudover er der en 

arbejdsgruppe, som står for modtagelse af og aktiviteter for udvekslingsstuderende fra Norge 

– en tutorgruppe 

• International koordinator deltager løbende i internationale mødeaktiviteter på KP, hvor der er 

en god vidensdeling. Kp står desuden for, at vores studerende gennemgår 

rejsesikkerhedsprogram forud for udrejse 
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• Ledelsen har deltaget i et internationalt symposium: Videnskab og tro – konflikt og /eller 

synergi? Arrangeret af Center for Kristen Tænkning og Teologisk Fakultet, KU, hvor Faraday 

Institute for Science and Religion, University of Cambridge var hovedtaler.   

• Den 7. marts 2022 blev der afholdt et 4 timers online møde med studerende og undervisere 

fra Tokai University. Mødet omhandlende læringsfilosofi – fra teori til praksis. Studerende 

og undervisere holdt oplæg og Dr Masako Shomura fra Tokai University og Jan B. W. 

Pedersen havde rollen som moderatorer 

• Den 24. november blev der afholdt et 3 timers online møde med studerende og undervisere 

fra Tokai University, VIA University College og Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen. 

Formålet med mødet var at danne grobund for et udvidet samarbejde i fremtiden herunder 

udveksling af undervisere og studerende. Studerende fra alle tre institutioner holdt korte oplæg 

og Jan B. W. Pedersen havde i samspil med Dr Masako Shomura fra Tokai University rollen 

som moderator 

• Tokai åbner op for besøg i foråret 2023 og har inviteret undervisere fra UCD såvel som VIA 

på et 8 dages ophold i perioden 11 maj – 18 maj 2023. VIA har allerede meldt ud at de sender 

undervisere og studerende afsted 

• Torsdag den 24. november havde UCD besøg af repræsentanter herunder arkitekter, 

professorer i pædagogik samt adm. Personale fra Tokai University, hvor fokus var på 

Diakonissestiftelsens børnehave-virksomhed 

• Det planlægges at UCD får besøgende fra Tokai University over to dage i august 2023. 

• I foråret planlægges der endnu et online møde med de tre institutioner, og omdrejningspunktet 

er international sygepleje og sygepleje-teorier 

• I forbindelse med det tværprofessionelle forløb på 3K og sygeplejerskeuddannelsen centreret 

omkring trivsel i efteråret 2022, holdt Dr. Eri Mountbatten-O’Malley fra Bath Spa University 

oplæg. Jan B. W. Pedersen talte efterfølgende på Bath Spa University 

• Relateret til ” Hjemløshed i storbyen – Udfordringer og muligheder i mødet med 

marginaliserede borgere” har Det Nordiakonale Netværk afholdt og afsluttet et intensivkursus 

løbende over 7 dage i Oslo i maj 2022. Intensivkurset havde deltagelse af ca. 100 studerende 

fra Danmark, Norge, Finland og USA. Fra UC Diakonissestiftelsen deltog studerende fra 3 K 

Og Sygeplejerskeuddannelsen 

• På baggrund af projektbeskrivelse og søgning af økonomisk støtte modtog projektet 31.670 

Euro i 2020/2021 af Nordplus 

• Formålet med intensivkurset var at øge de studerendes kendskab til og forståelse omkring 

hjemløse menneskers situation. Herudover var formålet, at de studerende fik mulighed for at 

drøfte hvordan de enkelte diakonale uddannelsesinstitutioner bidrager til at tydeliggøre og 

belyse problemstillinger omkring hjemløshed, hvilket henviser til de sundhedsudfordringer 

hjemløse mennesker oplever og dermed de samfundsmæssige udfordringer, hjemløshed kan 

afstedkomme 
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Udgående studerende i foråret 2022 

• 9 Studerende Nordiakoni projekt  

Indgående studerende i foråret 2022  

• 6 studerende fra 4. semester afvikler deres praktik i Tanzania hos vores samarbejdspartner 

• 2 studerende fra 4. semester afvikler deres praktik i Nepal hos vores samarbejdspartner 

Udgående studerende i efteråret 2022 

• 6 studerende fra 4. semester afvikler deres praktik i Nepal hos vores samarbejdspartner. 

• 1 studerende har rejst som freemover til Norge, hvor hun afvikler 6. semester. 

• 2 Studerende fra 4. semester afvikler deres praktik på Zanzibar, opholdet er arrangeret som 

freemover med organisationen Trymedics. 

• 1 studerende fra 4. semester afvikler sin praktik i Tanzania, opholdet er arrangeret som 

Freemover med organisationen Global Contact.  

Indgående studerende i efteråret 2022 

• Der har i foråret været 3 indgående norske studerende, 2 studerende fra VID specialized 

University og 1 studerende fra Lovisenberg Diakonale Høgskole. Alle studerende har været i 

praktik i Psykiatrien. 2 af de studerende følgere endvidere udvalgt undervisning på 5. 

semester.  

Planlagte udgående studerende i foråret 2023 

• 4 studerende er godkendt og er i gang med at planlægge afvikling af deres 4. semester praktik 

på Dhulikhel hospital i Nepal.  

• 1 studerende er godkendt og er i gang med at planlægge afvikling af 7. semester praktik på 

Dhulikhel hospital i Nepal.  

• 1 3K-studerende skal til Hamborg – Sømandkirken  

• 1 3K-studerende skal til Spanien – Sømandskirken i Mijas  

• Der er ikke planlagt indkommende studerende i foråret 2023 

 

Samarbejdspartnere 
Vores formaliserede samarbejdspartnerskaber henvender sig til studerende på 

sygeplejerskeuddannelsen samt undervisere på UCD. 
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TICC – Tanzania  

Fokus for samarbejdet er international sygepleje i bredeste forstand og understøttelsen af de 

studerendes mobilitetsmuligheder.  

 Partnerskabet bygger på udvekslingsmuligheder for studerende på 4. og 7. semester og 

for nuværende er der ingen formaliserede igangværende udviklingsprojekter i gang mellem 

partnerne.  

 

- Kontaktperson: Reidun Larsen  

- Pris: Prisen genforhandledes på nuværende tidspunkt 

- Kontrakt: Udløber ved årets udgang, der har været dialog med gensidig interesse for 

fornyelse af kontrakten. Der er aftalt et online møde i januar med henblik på drøftelse og 

underskrivning af den nye kontrakt.  

- Link til samarbejdspartner: https://ticc.org/for-students 

- Ansvarlig for samarbejdet: Jan Bjerggaard Pedersen & Mie Østergaard Jørgensen, 

International koordinatorer 

 

Dhulikhel hospital – Kathmandu University School of Medical Sciences, Nepal 

Fokus for samarbejdet er international sygepleje i bredeste forstand og understøttelsen af de 

studerendes mobilitetsmuligheder.  

 Partnerskabet bygger på udvekslingsmuligheder for studerende på 4. og 7. semester 

samt undervisere fra begge institutioner som ej er underlagt tidslige restriktioner. På nuværende 

tidspunkt er der ingen formaliserede igangværende udviklingsprojekter i gang mellem partnerne. 

 

- Kontaktperson: Prof. Dr. Kunta Devi Pun 

- Pris: Prisen genforhandledes på nuværende tidspunkt  

- Kontrakt: Udløber ved årets udgang, der har været dialog med gensidig interesse for 

fornyelse af kontrakten, der er fokus på forhandling af pris, da vores studerende betaler 

markant mere end andre udvekslingsstuderende på stedet.  

- I foråret 2023 kommer 3 undervisere fra Nepal på formelt besøg, hvor der er afsat tid til 

drøftelse og underskrivning af den nye kontrakt. 

- Link til samarbejdspartner: https://dhulikhelhospital.org/international-students/ 

- Ansvarlig for samarbejdet: Jan Bjerggaard Pedersen & Mie Østergaard Jørgensen, 

International koordinator  

 

Nordiakoni  

Nordiakoni er et samarbejde mellem ni uddannelsesinstitutioner i fire nordiske lande (Denmark, 

Norge, Sverige og Finland).  

https://ticc.org/for-students
https://dhulikhelhospital.org/international-students/


  Årsrapport 2022 – Internationalisering  
 

 

5 
 

 Netværkets aktiviteter er rettet mod konstant fornyelse og kvalitetsudvikling i 

uddannelsespraksis og søger at fremhæve en diakonal profil, kvalitetssikring, fornyelse af den 

pædagogiske praksis og udvikling af det akademiske indhold inden for netværkets uddannelse. 

Desuden arbejder netværket på at skabe fælles udviklingsprojekter. 

- Pris: De studerende er garanteret Erasmus+ støtte.  

- Ansvarlig for samarbejdet: Lektor Eva Ohmann  

 

Japan  

Fokus for samarbejdet er international sygepleje i bredeste forstand og understøttelsen af de 

studerendes mobilitetsmuligheder.  

 Partnerskabet bygger på udvekslingsmuligheder for studerende til Tokai campus i Japan 

for 7 semester UCD-studerende i en periode af 2 uger og endagsbesøg på UCD for Japanske 

studerende. Der er også mulighed for studerende på Tokai såvel som UCD at deltage i løbende 

webinarer arrangeret af professorer fra Tokai og lektorer fra UCD.  

 

- Kontaktperson: Dr Masako Shomura 

- Kontrakt: Samarbejde mellem Tokai University, Japan i henhold til kontrakt der løber til 1 

januar 2023.  

- Ansvarlig for samarbejdet: Jan Bjerggaard Pedersen, International koordinator  

 

Strategi for det internationale 2023  

Udveksling af ansatte  

Der er et ønske om at sende flere medarbejdere ud til vores samarbejdspartnere, samt andre 

uddannelsesinstitutioner med ønsket om øget indsigt gennem globalt udsyn.  

 Staff mobility er muligt gennem Erasmus, hvortil at udgifterne for 

uddannelsesinstitutionen er arbejdstimer. I foråret 2023 sendes der to ansatte afsted på 5 dages kursus, 

hvor kursusafgifter, fly, hotel og kost er finansieret af Erasmus+. Erasmus-støtte er kun muligt inden 

for EU-samarbejde. 

 Vi forsøger at holde de studerende til udveksling hos egne samarbejdspartnere for at 

sikre kvaliteten. 

 

Samarbejdspartnere 2023  

- TICC – forlænges 

- Dhulikhel hospital – forlænges 

- Japan – Forlænges  
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- Det Nordiakonale samarbejde forsætter uændret. Der er et nyt projekt under udvikling med 

fokus på de studerendes trivsel og robusthed i mødet med psykiatrien, Eva Ohman har lead 

på dette projekt. 

- Der undersøges samarbejde med Grønlands universitet.  

- Der undersøges samarbejde med England Barth Spa University  

 

Online sessioner med Japan 

Fortsætter x 2 årligt. 


