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Et projekt på sygeplejerskeuddannelsen i VIA har 
eksperimenteret med tre modeller for, hvordan 
sygeplejerskestuderende på 4. semester kan 
gennemføre et otte uger langt entreprenørielt 

praktikforløb. De tre modeller er afprøvet på hen-
holdsvis Campus Holstebro, Campus Aarhus N 
og Campus Horsens og adskiller sig på, hvorvidt 
praktikken er gennemført på et kendt praktik-
sted med en sygeplejefaglig vejleder fra praktik-
stedet eller på et ikke-kendt praktiksted, hvor 
vejledningen varetages af undervisere fra VIA. På 

tværs af modellerne har de studerende arbejdet 
både sygeplejefagligt og entreprenørielt med at 
finde og løse disharmonier. Her giver en undervi-
ser, to sygeplejerskestuderendes og en iværk-
sætter hvert deres perspektiv på, hvad den 
entreprenørielle praktik kan bidrage med for de 
studerende og for praktikstedet. 
 
 

 

 

 

 
UNDERVISEREN: DE STUDERENDE FÅR ØJNENE 
OP FOR NYE MULIGHEDER I DERES FAG 

På Campus Holstebro har man bragt helt nye praktiksteder i 

spil, som ikke traditionelt har sygeplejersker tilknyttet, men 

som er interesseret i, hvordan praktikstedet og sygeplejen gen-

sidigt kan udvikle hinanden. Nadja Aagaard Røjkjær, adjunkt 

ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, har varetaget den 

kliniske og entreprenørielle vejledning af de studerende på et 

kultur- og fritidscenter og på et kommunalt idrætsprojekt. De 

to studerende på kultur- og fritidscenteret udviklede en række 

fysiske øvelser, der skulle mindske de hoved- og nakkesmerter, 

som børn og unge oplever på grund af meget skærmtid. Det 

kommunale idrætstilbud ville gerne undgå, at børn og unge 

springer fra aktiviteterne, når de bliver teenagere, og de to stu-

derende der lavede derfor en kampagnevideo om vigtigheden 

af fysisk aktivitet. 

 

Ifølge Nadja Aagaard Røjkjær har de studerende i høj grad 

stået på egne ben som de eneste sygeplejefaglige på praktik-

stederne, og det har gjort dem mere selvstændige. Samtidig 

har praktikforløbet åbnet de studerendes øjne for nye potentia-

ler i faget. Hun fortæller: 

 

”De studerende har fået mulighed for at se sygeplejen på en 

anden måde, end hvis de var på en hospitalsafdeling eller i 

hjemmesygeplejen. De bliver udfordret på deres egen fagfor-

ståelse, når de kommer ud i en kontekst, som ikke nødvendig-

vis handler om sygepleje, men i høj grad handler om sundhed, 

forebyggelse af livsstilssygdomme eller noget i den stil.”  

 

Samtidig har det at få øjnene op for nye muligheder, ifølge 

Nadja Aagaard Røjkjær, betydet, at de studerende er blevet 

mere motiverede for at fortsætte uddannelsen:  

 

”De ser nogle andre muligheder end det at komme ud i et tra-

ditionelt sygeplejejob. De ser, at det er en mulighed at starte 

egen virksomhed eller arbejde i en ikke-traditionel kontekst. 

Det har helt sikkert skabt mere motivation for nogle.” 
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DE STUDERENDE: PRAKTIKKEN HAR GIVET OS 
MOD TIL AT AGERE PÅ UDFORDRINGER I PRAK-
SIS 

De studerende fra Campus Aarhus N brugte halvdelen af deres 

tid på et traditionelt praktiksted på at arbejde entreprenørielt. 

De to sygeplejerskestuderende Kirstine og Mathilde var i prak-

tik i henholdsvis hjemmesygeplejen og på en sundhedsklinik. 

Her bemærkede de begge, at på trods af Aarhus Kommunes vi-

sion om at gøre borgerne mere selvhjulpne igennem oplæring 

fra sygeplejersker, så betød sprogbarrieren hos borgere med 

anden etnisk herkomst, at mange ikke kunne oplæres i insulin-

injektion. De erfarede også, at mange i denne gruppe er analfa-

beter, der ikke kan læse en skriftlig vejledning. Kirstine og Ma-

thilde udviklede derfor audiovisuelt materiale, hvor proceduren 

for insulininjektionen beskrives på borgerens eget sprog og 

samtidig underbygges visuelt. 

 

De to studerende oplevede at have meget frie tøjler, hvilket 

nogle gange var en udfordring i forhold til at skabe struktur, 

men samtidig var det også med til at udvikle deres mod og fag-

lige evner. Kirstine fortæller:  

 

”Jeg tror, at det er med til at give os mod på at kaste os ud i 

nogle ting, når vi er færdiguddannet og kommer ud at arbejde. 

Hvis man møder en udfordring i praksis, så kaster man sig ud 

i det, og det betyder, at man bliver lidt mere modig på de der 

ukendte områder.” 

 

Kirstine og Mathilde har efterfølgende arbejdet videre med pro-

blematikken i forbindelse med deres bacheloropgave, og ideen 

om audiovisuelt materiale har også ført til et samarbejde med 

Aarhus Kommune. 

 

 

IVÆRKSÆTTEREN: DE STUDERENDE LÆRER 
VÆRDIEN AF AT BEGÅ FEJL OG UDGØR EN 
STOR RESSOURCE 
På Campus Horsens foregik den entreprenørielle praktik i det 

tværfaglige iværksættermiljø Compas. Her indgik otte stude-

rende i et partnerskab om at udvikle fremtidens bæredygtige 

hospitaler og nedbringe mængden af overskudsplastik. Anne 

Poulsen fra Compas fortæller, at det udforede de sygeplejerske-

studerende at skulle tænke ud fra en innovations- og entrepre-

nørskabstankegang:  

 

”De studerende var bange for ikke at gøre tingene perfekt, for 

det skal man, når man er sygeplejerske, fordi der ellers kan 

være menneskeliv på spil. Men jeg ville have dem til at forstå, 

at når det handler om innovation og entreprenørskab, så kan 

du ikke arbejde med det perfekte. Det kræver mange fejltrin.” 

Noget af det, de studerende fik med fra praktikforløbet, var der-

for en opmærksomhed på værdien af at lave og lære af fejl un-

dervejs i processen. Det var dog ikke kun de studerende, der 

lærte noget under forløbet, for de kunne bidrage til samarbejdet 

med en viden om, hvordan sygeplejersker arbejder på et hospi-

tal, som iværksætterne ikke besad. Anne Poulsen fortæller: 

 

”Jeg synes, at det var megagivende, for det var jo otte kompe-

tente hoveder, som havde en viden indenfor det, vi sad og ar-

bejde med. Det var en kæmpe ressource for os, som vi normalt 

ville betale mange penge for.” 

 

Compas vil derfor meget gerne indgå i et praktiksamarbejde 

med sygeplejerskestuderende igen. 

 

 

 


