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Nordplusnätverket Nordkvist ( nordiska sjuksköterskeutbildningar ) firar
tjugoårsjubileum.
Nordkvist bildades 1994 av 7 nordiska skolor. Under nätverkets 20-åriga historia har ca 600
studenter och lärare deltagit i nätverkets olika aktiviteteter. Syftet var från början att
samarbeta både professionellt och kulturellt och att så småningom få alla de nordiska länderna
representerade i nätverket och idag samarbetar 15 partners från alla de sju nordiska
länderna. Nätverket har en oerhörd geografisk spridning över hela Norden, vilket har gett
fantastiska möjligheter till utbyte av erfarenheter. Att hela västnorden är med, dvs. att både
Island, Grönland, Färöarna finns representerade får nog bedömas som unikt - vilket också
skall ”tas särskild hänsyn till i det nordiska samarbetet”. Verksamheten består fortfarande
efter 20 års samarbete huvudsakligen av student- och lärarutbyten men under senare år har
intresset för att anordna intensivkurser ökat.
Studentutbyten innefattar mest kliniskt förlagda kurser, men även teoretiska kurser har
förekommit. Utbyten genomförs med fördel under utbildningens sista år. Studenterna är
genomgående mogna, seriösa och engagerade.
Lärarutbyten innebär huvudsakligen att man byter erfarenheter genom metod - och
kursplanearbete samt gästföreläsningar. Gästlärarnas insatser är uppskattade och inspirerande.
Intensivkurser
Ett flertal veckolånga kurser har genomförts då såväl studenter som lärare från de 15 skolor
som idag ingår i nätverket träffas och utbyter kunskaper inom ämnet omvårdnad.
Nordisk nytta
Det har visat sig mycket värdefullt att kunna samordna kompetens för att finna Nordiska
lösningar på gemensamma problem inom vårdutbildningarna i Norden. Genom detta nätverk
har högskolorna fått många möjligheter att stärka utbildningssamarbetet både kulturellt och
genom att existerande vetenskapliga kontakter utnyttjas. I samtliga länder har det skett
omfattande reformarbeten inom sjuksköterskeutbildningen, vilket stimulerat till reflektion och
bidragit till ett berikat erfarenhetsutbyte hos såväl studenter som lärare. Förläggning av
studier och praktik utomlands är en effektiv metod att öka den internationella beredskapen
och tillföra utbildningen hemma ett internationellt perspektiv. Studenters och lärares intresse
för fortsatt internationaliseringsarbete väcks genom den erfarenhet ett utbyte ger.

Förändringar i samarbetet genom åren.
Det syns ett klart ökat intresse för utbyte till Norge, Island, Grönland och Färöarna. Det kan
dock vara svårt att bli antagen till studier på Grönland p. g. a. begränsade studieplatser.
Många svenska studenter planerar att arbeta en tid i Norge efter examen och vill gärna i
förväg skaffa sig erfarenhet av denna vårdkultur. Många norska studenter söker till Danmark
och Sverige. För studenter från Grönland kan ett stipendium till Danmark vara enda
ekonomiska möjligheten till att kunna genomföra en mycket kostbar resa.

En tid fördes en diskussion om engelska som arbetsspråk i nätverket. Nätverket beslutade
dock att följa Nordiska Ministerrådets rekommendation om att ha skandinaviska som
arbetsspråk.
Sammanfattande synpunkter.
En samlad erfarenhet från de skolor som skickat stipendiater inom Nordplusprogrammet är att
systemet är oerhört värdefullt för såväl lärare som studenter. Det har varit mycket
stimulerande att arbeta med Nordplusprogrammet, men en betydande insats krävs speciellt
från den skola som påtagit sig den viktiga koordinatorfunktionen. För att klara av
koordinatorsuppgifterna som även innefattar ansvar för ansökningar och avrapporteringar har
nätverket under de fyra sista åren beslutat att två lärosäten delar på koordinatorsuppdraget.
Detta har visat sig vara en utmärkt lösning och arbetsfördelning. De årliga nätverksmötena där
en representant från varje skola träffas är också mycket betydelsefulla och kontinuiteten i
skolornas representation är viktig.
Under tio av de tjugo åren med Nordkvist har undertecknad varit Karlstads representant i
Nordkvist nätverk och det är en av mina absolut mest givande arbetsuppgifter
Mera information finns på nätverkets egna hemsida http://nordkvist.unak.is/
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