
Om å utfordre akademia og lokalsamfunnet 

Desentralisert sykepleierutdanning - å gjøre det umulige mulig. 

Dosent Bente Norbye



Utdanne sykepleiere i distriktet 

• DSU startet som en idé om; 
– lik rett til utdanning
– utdanning for regionen
– styrke sykepleierdekningen i 

midt- Troms



Tilbake til 1989 – 1990 
Stor motstand hos våre egne

• Sykepleierutdanninga 
• Sykepleierforbundet 
• Nasjonalt fagråd for sykepleierutdanning

«Dette blir B-sykepleiere!»



35 studenter fra Midt – Troms startet i 1990 
~31 år, totalt 75 barn



Utvikling av pedagogisk bruk av IKT



Lokalt fundament

• Lokal lærer - lokalsamfunn, student og universitet

• Lokale studiegrupper 

• Praksis i kommunene 
• Kommunehelsetjeneste
• Distriktmedisinsk senter

• Rekruttering – virker!



–På grunn av 
amming av 
barna så har jeg 
gått X antall mil 
i disse byggene 
mens hun har 
vært på 
samlinger. Det 
har vært en lang 
og tung 
reise som 
endelig er over, 
og nå er det 
lykke i 
hjemmet, sier 
Morten.

19. Desember 2018 Nyheter UiT/Helsefak

To barn, hus og utdanning
En av de 51 som fikk sin endelige bekreftelse på bachelorgrad i 
sykepleie var Frid Kvernmo Labahå fra Gratangen. Hun og mannen 
Morten har hatt en krevende reise i fire år, men ser frem mot litt 
roligere dager



16 kull senere – hva vet vi?

• 480 sykepleiere

• 87% arbeider i sin kommune eller nabokommune

• 97% av de som gjennomfører – gjør dette på normert tid 4 år

• Over halvparten har tatt en eller flere videreutdanninger 

• 503 søkere til 75 studieplasser 2019



Desentralisert sykepleierutdanning kull 2011



Veien videre – samarbeid

Internasjonalt

Northern Nursing Education Network



Tverrfaglig samarbeid i distriktene
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• Stort læringsutbytte, studentene 
samarbeider og får utfordret 
tidligere erfaringer

• Ansvar for kompliserte og 
komplekse problemstillinger

• Tverrfaglig veiledning – viktig for 
utforming av samarbeidet 

• Utfordrer helsetjenesten på ny 
type praksis   



UArctic Thematic Network 

• «Best Practice» 

• Vurdere bruk av studentaktive 
digitale læringsformer

• Internasjonal sommerskole 

• Etablere lærerutveksling 

• Forskningssamarbeid med 
pedagogiske og didaktiske 
tematikker



Takk for oppmerksomheten!

Bente.Norbye@uit.no


