
Erfaringer med en 
multi-nasjonal COIL

Christine Grave Meyer, Sykepleier og høgskolelektor
christine.grave@vid.no

Hanne Birgit Alfheim, Intensivsykepleier og førsteamanuensis

hanne.alfheim@vid.no

Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie

VID vitensskaplige høgskole

mailto:christine.grave@vid.no
mailto:hanne.alfheim@vid.no


Hva er en COIL?
• COIL=Collaborative Online International Learning

• Studenter og lærere møtes digitalt på tvers av landegrenser

• Få til kulturutveksling på nett 

• Utveksler erfaringer, diskuterer og samarbeider med hverandre 
om et tema

• Hjemmeinstitusjon gir selv studiepoeng og sikrer at studentene 
når læringsutbytte i sitt studieprogram

• Hjemmeinstitusjon godkjenner selv arbeidskrav ved egen 
institusjon 

• Varer ofte fra 5-15 uker

• Kan gjøres tverrprofesjonelt

https://coil.suny.edu/
https://www.eaie.org/our-resources/library/publication/Forum-Magazine/2021-winter-forum.html

https://coil.suny.edu/
https://www.eaie.org/our-resources/library/publication/Forum-Magazine/2021-winter-forum.html


Vanlige komponenter i en COIL

Taken from https://online.suny.edu/introtocoil/suny-coil-what-is/



Erfaringer fra multinasjonal COIL i 
sykepleie våren 2021

• Tittel «Comparative Health Systems - COVID- 19»

• Ledet av Sara Kagan ved University of Pensylvania (Upenn)

• Tydelig på å etablere et trygt læringsmiljø

• Deltakende institusjoner
Oslo Metropolitan University (Norge)
Oxford Brookes University (UK)
The University of Queensland (Australia)
Trinity College Dublin (Irland)
University of Pennsylvania (USA)
VID vitenskapelige høgskole (Norge)

                                         



Erfaringer fra multinasjonal COIL i 
sykepleie våren 2021

• Antall studenter var ca. 55 stykker

• Antall lærere var ca. 15 stykker

• Felles læringsplattform var Canvas hvor 
deltakere og lærere ble invitert inn i UPenn sitt 
emne

                                         



Ett typisk COIL-møte

Kl 21.30 – 21.45 velkomsthilsen

Kl 21.45 – 23.00 introduksjon av dagens panel

Kl 23.00 – 23.15 pause 

Kl 23.15 – 24.00 breakoutrooms

Kl 00.00 – 00.30 felles diskusjon



Erfaringer fra multinasjonal COIL i 
sykepleie våren 2021

• Deltakelse i COIL gav 7.5 studiepoeng

• Februar-mai 2021, 11 ukers program

• Forventninger til deltakerne
✓ Delta i skriftlig kulturutveksling på Canvas

✓ Delta på ukentlige online møter via zoom a ca. tre timer

✓ Aktiv deltakelse i internasjonale smågrupper 
(breakoutrooms) 

✓ Jobbe med arbeidskravene

✓ Bygge en felles litteraturliste som alle deltakerne kunne 
benytte seg av



Erfaringer fra multinasjonal COIL i 
sykepleie våren 2021

Tema på COIL møtene
• Hvordan sykepleier- og jordmorutdanningene måtte tilpasse seg en pandemi

• Sykepleiere og jordmødres håndtering av en pandemi lokalt og nasjonalt

• Akutt og kronisk syke pasienter i en pandemi

• Mangel på smittevernutstyr og hvordan dette ble løst i ulike deler av verden

• Geriatrisk og pediatrisk fokus

• Psykisk helse

• Covid vaksine

                                         



Studentenes tilbakemeldinger

• Vennskap/ nettverksbygging på tvers av 
landegrenser

• Tidsforskjellen ble ikke et stort problem

• Sosiale medier 

• Studentene var fornøyd med det faglige og 
sosiale utbytte



COIL 2022 omhandler 
«Climate Crisis and Healthy Climate”

• UPenn leder

• 13 universiteter fra alle kontinenter 

• VID har med 12 studenter 

• Hos oss er COILen innlemmet i emnet «Introduction to Global 
Health» 5 studie poeng

• Tema på årets COIL er: Hvordan skal helse sektoren 
imøtekomme klima krisen og hvorfor er klimakrisen så viktig å 
få bukt med for den globale helsen 

• Sammenligner hvordan dette håndteres i de ulike landene i de 
ulike helsesystemene



Takk for oppmerksomheten

Når vi var ferdig siste dagen var det 
ingen som ville logge av, hverken 

studenter eller lærere…..


