
Studietur til Ski i Norge uge 38 september 2016 

Vi er 2 social og sundheds assistenter og elev ansvarlige der tog til Ski i Norge på studietur for at udveksle 

erfaringer med det at have elever i Danmark kontra elever i Norge. 

Vi arbejder til dagligt i hjemmeplejen Nord i Bagsværd. 

Vi blev modtaget på Ski station af vores kontaktperson Berit Eriksen Løkstad som er leder af en 

hjemmepleje gruppe i Ski samtidig med at hun har ansvaret for deres lærlinge og studerende. 

Der var lavet et helt fantastisk program for vores 4 dag i Ski, bl.a. skulle vi møde en sygeplejerske Unni 

Lorentzen (tror vi nok) ☺ med ansvar for den overordnede del af sygepleje uddannelsen, vi mødte den 

overordnet fra kommunen Beatrice Vromant Berg som er ansvarlig for at ansætte lærlinge og vi snakkede 

med sygepleje studerende og lærlinge i hjemmeplejen. 

Helt tilfældigt i uge 38 i Ski kommune var der sikkerheds uge med fokus på flere ting, bl.a. brand, 

trafiksikkerhed og sikkerhed hos ældre borgere. 

En ting vi kunne lære i Danmark er at i Norge er det LOVPLIGTIGT at have brandalarmer i sit hjem, hos de 

borgere der er tilknyttet hjemmeplejen kan hjemmeplejen være behjælpelig med at kontakte 

brandmyndighederne for et tilsyn i hjemmet, bl.a. for at sikre frie flugtveje. 

Vi have en formiddag afsat til at mødes med en lærling og en sygeplejestuderende. De fortalte om deres 

uddannelse vej og praktik. Alle lærlinge og studerende har 1 ugentlig ”inde” dag hvor de skal lave 

handleplaner og sammenkoble teori og praktik. 

En rigtig god ide med en ”inde” dag for grundig fordybelse og sparring med kollegaer. 

I hjemmeplejen i Norge er man 2 faggrupper. 

Hjælpeplejere og sygeplejersker. 

Hjælpeplejere uddannelsen er en blanding af social og sundheds hjælper og social og sundheds assistent 

uddannelserne. 

Hjælpeplejer uddannelsen i Norge tager 2 år med 2 praktikker af ½ års varighed hver. 

Sygepleje uddannelsen i Norge tager 3 år. 

I de første 2-3 måneder af hver praktik forløb skal lærlinge og studerende følges med en uddannet person. 

Sygeplejerske studerende skal tage et farmakologi kursus hver år i August, før dette må de ikke varetage 

medicin håndtering alene. 

For begge uddannelser i Norge gives der elevløn som er stigende jo længere hen man kommer i sin 

uddannelse. 

Det har været nogle helt fantastisk gode dage meget lærerige og selvfølgelig havde de sørget for at bestille 

godt vejr i vores 4 dage i Ski. 

Berit vores kontaktperson havde torsdag aften planlagt en dejlig tur til Oslo sammen med 3 elevansvarlige 

og en sygeplejestuderende ansvarlig. Vi så operaen og kongeslottet og vi sluttede af med en dejlig middag 

nede ved vandet i Oslo.  



 

Vi takker alle både i Gladsaxe kommune og i Ski kommune for en fantastisk dejlig og lærerig tur. 

 

Alle siger godt nok at Danmark er dyr MEN så tag en tur til Norge � 

1 agurk koster i 1 supermarked 20 kr. 

6 æbler koster 60 kr.  

1 side røget laks koster 320 kr. (røget laks er Norges speciale) ☺ 

1 pakke cigaretter koster mellem 104 – 120 kr. FOR 1 PAKKE 

 


