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Kort om 2020 
o 502 studenter 

o 20 utdanninger 

o 110 TVEPS-grupper 

o Pilotprosjekter og nye arenaer; skole, kriminalomsorg, hjemmetjenestesoner, sykehjem mm.   

o Rekordmange studenter 

o Vitenskapelige publikasjoner 

o Tilrettelegging for tverrfaglig praksis under Covid-19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport av: 
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Anders Bærheim, Elin Christine Gundersen & Gunhild Agdesteen. 

 

Kontaktinformasjon:  

Nettside: www.uib.no/tveps // Kontakt TVEPS: https://www.uib.no/tveps/81781/kontakt-oss 

E-post: tveps@uib.no  

 

TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Bergen og Øygarden kommune. 
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Innledning 
 

For å kunne gi et best mulig tilbud til mottakere av helse- og omsorgstjenester må de som yter 

tjenestene ha innsikt i hverandres kompetanse og kunne samarbeide på tvers av profesjon, sektor 

og nivå.  

 

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring trener helse- og sosialfagsstudenter i 

tverrprofesjonelt samarbeid. TVEPS gir studentene mulighet til å trene på tvers av fag i ekte 

arbeidssituasjoner, og våre praksisarenaer spenner fra sykehjem og hjemmebaserte tjenester via 

frisklivssentraler, bofellesskap og kriminalomsorg til barnehager og skoler.  

 

Studentene som får tverrfaglig trening i TVEPS kommer fra en rekke utdanninger ved HVL og UiB. 

De fleste av utdanningene har TVEPS obligatorisk, mens andre blir trukket eller ønsker seg til 

TVEPS.  
 

 

Figur 1. Utdanninger og praksisarenaer i TVEPS. 

 

Studentene fordeles i grupper på opptil fem studenter med ulike profesjon. Som team blir de 

sendt i praksis til en av våre praksisarenaer, - og oppdraget består i å utrede to 

enkeltpasienter/brukere ved en av våre praksisarenaer eksempelvis sykehjem, nav eller 

bofellesskap, - eller gjennomføre et pedagogisk opplegg for skole-/barnehagebarn.  

 

Les mer på nett: TVEPS-praksis steg for steg 

 

 

http://www.uib.no/tveps
https://www.uib.no/tveps/126642/praksis-i-tveps
https://www.uib.no/tveps/126642/praksis-i-tveps
https://www.uib.no/tveps/123505/tveps-praksis-steg-steg


TVEPS-praksis 2020 
 

Av 502 studenter som fikk TVEPS-praksis i 2020 var 44 prosent fra UiB og 56 prosent fra HVL. Siden 

senteret er inne i en gradvis oppskalering var det vesentlig flere studenter i TVEPS-praksis når 

høsten kom; 134 studenter i vårsemesteret og 368 studenter i høstsemesteret.  

 

I vårsemesteret har vi vanligvis TVEPS-grupper fra januar til april, men våren 2020 testet vi den 

administrative kapasiteten med å gjennomføre rekordmange grupper på kort tid. Dermed ble vi til 

alt hell ferdig med praksisavvikling for våren allerede uken før landet stengte ned grunnet Covid-

19.  

 

I høstsemesteret kjørte vi TVEPS-praksis fra starten av september til utgangen av november. Dette 

semesteret ble langt mer preget av den pandemi, men alle studentene som skulle ha TVEPS-praksis 

fikk gjennomført takket være tett samarbeid med IT-avdelingen om utvikling av digitale 

tilpasninger, og ikke minst; en positiv og løsningsorientert innstilling hos våre praksisarenaer. 

 

 UIB HVL 

 75 medisin 

27 farmasi 

27 tannpleie 

22 logopedi 

21 human ernæring 

19 klinisk ernæring 

12 psykologi 

10 juss 

8 musikkterapi 

 

 

75 sykepleie 

63 vernepleie 

51 sosialt arbeid 

32 ergoterapi 

25 fysioterapi 

15 barnehagelærer 

12 bioingeniør 

5 helsesykepleie 

1 økonomi  

1 radiografi 

1 lærer 

 221 281 

 

STUDENTER 

 

502 (134 vår/368 høst) 

 

UTDANNINGER 

 

20 

Tabell 1. Utdanningsspesifikk fordeling av studenter i TVEPS-praksis 2020. 

 

Nye praksissteder i 2020 var blant annet kriminalomsorg, skole og flere barnehager, sykehjem, 

hjemmetjenestesoner og enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune, nav i Bergen vest og 

Øygarden, Friskliv og mestring i Bergen og Askøy og nye pasientgrupper ved Lærings og 

mestringssenteret.  

 

Vi gjennomfører tidvis TVEPS-grupper utenfor Bergen i samarbeid med HVL campus Haugesund og 

Stord, gruppene i Etne/Sveio og på Stord er eksempler på dette. I tillegg hadde vi høsten 2020 en 

spesialgruppe som laget tiltaksplan for hvordan intermediær avdeling ved Øygarden 

lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål på en best mulig måte. 

 

 



 
 VÅR 2020  HØST 2020  

  

18 Sykehjem 

3 Barnehage 

3 Skole 

2 Hjemmebaserte tjenester 

1 Friskliv og mestring 

 

4 TVEPS-grupper utenfor Bergensområdet 

Etne/Sveio: 2  

Stord: 2  

 

 

 

 

 

20 Hjemmebaserte tjenester 

15 Barnehage 

15 Sykehjem 

7 Nav 

4 Digital utfordringsbank 

4 Lærings og mestringssenteret 

3 Kriminalomsorgen  

3 Bofellesskap for utviklingshemmede 

3 Friskliv og mestring 

2 Enhet for aktivitet og mestring, Bergen 

2 Rehabilitering 

1 Spesial-gruppe 

 

 31 79 

 

TVEPS-grupper 

 

110 

Tabell 2. Antall TVEPS-grupper fordelt på vår-/høstsemester og type arena, TVEPS-praksis 2020.  

Pilotprosjekt 
En rekke nye praksissteder ble innlemmet i 2020. De fleste tilhører arenaer som allerede er kjent 

i TVEPS-sammenheng, slik som sykehjem og barnehager, men tre nye praksissteder representerer 

imidlertid to hittil helt ukjente arenaer for TVEPS. Vi gjennomførte også en innovativ spesial-

TVEPS-gruppe som fokuserte på FNs bærekraftsmål. 

 

Skole-TVEPS 

Høsten 2019 etablerte vi samarbeid med Alrekstad skole (del av Bergen Kompetansesenter for 

Læringsmiljø) og skolehelsetjenesten i Bergen kommune. Det resulterte i pilotprosjekter på 

Alrekstad skole og Nattland oppveksttun skole våren 2020.  

 

Alrekstad skole har 24 plasser og tilbyr et tilpasset skoletilbud for elever på ungdomstrinnet i 

Bergen. På Alrekstad gjennomførte vi utrednings-TVEPS, der en gruppe studenter fikk møte to 

elever ved skolen. I samtale med ansatte på skolen og de to elevene kartla studentene styrker og 

utfordringer, som resulterte i forslag til tiltak for en bedre hverdag og mestring for de to utvalgte 

elevene. Samarbeidet med Alrekstad skole fortsetter, og vi vil også teste ut om formidlings-TVEPS 

kan være en nyttig TVEPS-form for dette praksisstedet. 

 

Nattland er en barne- og ungdomsskole i Fana bydel i Bergen med om lag 700 elever. Våren 2020 

fikk to TVEPS-grupper i oppdrag å lage et pedagogisk opplegg for ett klassetrinn hver. Tema for 

oppleggene var definert på forhånd; 10. trinn om stressmestring og 7. trinn om overgang fra 

barneskole til ungdomsskole. I forbindelse med dette pilotprosjektet hadde vi for første gang en 

lærerstudent med i TVEPS. Studenten ble rekruttert via en henvendelse direkte til utdanningen. 



 
TVEPS på Nattland våren 2020. Kirlin Bodin (f.v.) utdanner seg til å bli helsesykepleier. De andre studentene i TVEPS-gruppen: 

Viktoria Opheim, fysioterapi, Sina-Isabel Warz, human ernæring og Eirik Søderholm, psykologi.  

Foto: Elin Christine Gundersen, TVEPS. 

Mer på nett: Tverrfaglig samarbeid i møte med skoleelever 

 

TVEPS i kriminalomsorgen  

Høsten 2020 skulle to studentgrupper utrede og lage tiltaksplaner for fire domfelte ved ND-

senteret i Bergen. ND står for Narkotikaprogram med domstolskontroll, og det finnes to ND-sentre 

i landet: ett i Bergen og ett i Oslo. Vi var på forhånd meget spent på dette pilotprosjektet, da ND-

senteret er en arena som ikke ligner noen av de tradisjonelle TVEPS-arenaene.  

Kun en av de to opprinnelig oppsatte gruppene fikk gjennomføre fysisk TVEPS og møte to domfelte, 

siden tidspunktet for den andre gruppen sammenfalt med strenge kommunale Covid-19 

restriksjoner i november. Denne gruppen fikk dermed heldigital TVEPS på ND-senteret – i stedet 

for å lage tiltaksplaner for to domfelte fikk studentene i oppdrag å lage tverrfaglige tiltaksplaner 

for å løse to utfordringer i kriminalomsorgen knyttet til etablering av rusfrie nettverk, rehabilitering 

og sysselsetting. Tilbakemeldingene fra både studenter og praksissted viser at ND-senteret og 

kriminalomsorgen er en svært lovende praksisarena for TVEPS. Den første gruppen fikk møte to 

mennesker med svært ulike bakgrunnshistorier, helseutfordringer og forventninger til fremtiden, 

til tross for at de hadde samme type kriminalitetshistorikk. Dette førte til et høyt læringsutbytte 

for studentene, og de fikk en grundig innføring i en arena og en brukergruppe som de ikke har hatt 

noen erfaring med tidligere i utdanningsløpet. Samtlige av studentene på gruppen mente at deres 

evne til tverrprofesjonelt samarbeid var forbedret etter denne læringserfaringen. Også ND-

senteret ga udelt positiv tilbakemelding etter de første TVEPS-gruppene, og ga uttrykk for at mange 

av de domfelte hos dem vil ha stor nytte av en tverrprofesjonell tiltaksplan for å takle helsemessige 

utfordringer i livet og få hjelp til å endre spor. Etter endt TVEPS praksis går kontaktperson på ND 

senteret gjennom tiltaksplanen med den domfelte for å være sikker på at all informasjon og alle 

tiltak forstås, og den domfelte får deretter tiltaksplanen til et hjelp-til-selvhjelps dokument. I tillegg 

https://www.uib.no/tveps/134367/tverrfaglig-samarbeid-i-m%C3%B8te-med-skoleelever


til konkrete løsningsforslag for enkelt-domfelte, er håpet at personalet også kan få nye vinklinger 

og ideer gjennom tiltaksplanene som de kan bruke til mer generiske formål. 

 

Bærekrafts-TVEPS  

Det hender vi får spesialoppdrag fra praksissteder i deltakende kommuner, og for høstsemesteret 

fikk vi et særskilt spennende oppdrag fra Øygarden lokalmedisinske senter. De ønsket hjelp til å 

oppnå FNs bærekraftsmål på en bedre måte, og vi satte en gruppe med håndplukkede studenter 

på saken. De laget en utførlig tverrfaglig utredning om hva Øygarden lokalmedisinske senter gjør 

per i dag i forhold til disse bærekraftsmålene, pekte på forbedringspotensiale, og satte opp en 

tverrfaglig tiltaksplan for hvordan Øygarden lokalmedisinske senter kan bli bedre på tre utvalgte 

mål. Mer på nett: Samarbeid på tvers om bærekraftsmålene 

En TVEPS for alle smittescenarier – covid-19 tilpasninger 
I samarbeid med IT-avdelingen ved UiB fikk vi i starten av høsten 2020 på plass en hyperdynamisk 

TVEPS-modell med fysiske, halvdigitale og heldigitale praksisalternativer, som på kort varsel kunne 

tilpasses gjeldende smitterestriksjoner. Dette gjorde at TVEPS gikk som planlagt hele semesteret, 

til tross for utfordringene knyttet til pandemien. Fire ulike måter å gjennomføre TVEPS-praksis på 

var i sving dette semesteret:  

 

Alternativ 1: vanlig fysisk TVEPS-praksis.  

Dette alternativet (som fram til høst 2020 var det eneste TVEPS-alternativet) ble gjennomført i 

perioder og på praksissteder hvor smittesituasjonen var så godt kontrollert at man hadde en 

tilnærmet normalsituasjon. Studentgruppen drar til praksisarenaen og får møte to utvalgte 

pasienter/brukere eller er i barnehage og gjennomfører et pedagogisk opplegg for barn. 

 

Alternativ 2: Halvdigital TVEPS-praksis.  

Dette alternativet ble gjennomført når smittesituasjonen var relativt kontrollert, men der det 

fortsatt måtte utvises forsiktighet. I stedet for at alle fem studenter i TVEPS-gruppen kommer på 

utredningsdag på f.eks. et sykehjem og besøker to pasienter, kommer kun to studenter til 

sykehjemmet. De tre andre er med digitalt ved å inkluderes i sanntid via studentgruppens sikre 

kanal på Teams. Også i barnehage hadde vi denne tilpasningen; ved at 2-3 studenter er i 

barnehagen, mens de andre er med via skjerm.   

 

Alternativ 3: Heldigital TVEPS-praksis, tradisjonelt innhold.   

Dette alternativet ble gjennomført helt digitalt, ved de strengeste smittevernsrestriksjonene. 

Praksisarenaen rekrutterer to pasienter/brukere og videreformidler en kort beskrivelse av disse til 

oss. Studentene leser gjennom beskrivelsen og tenker ut spørsmål de ville ha stilt 

pasientene/brukerne dersom de kunne møte dem. På oppsatt utredningsdag har studentene et 

halvtimes Teams-møte med kontaktperson på sykehjemmet, hvor de får utfyllende informasjon og 

kan stille spørsmål. Basert på dette lager studentene tiltaksplaner med forslag som kan gi de to 

https://www.uib.no/tveps/141218/samarbeid-p%C3%A5-tvers-om-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene


pasientene en bedre hverdag og økt mestring og livskvalitet. I barnehage innebærer dette 

alternativet at TVEPS-gruppen gjennomfører det pedagogiske opplegget via skjerm til barna.   

 

Alternativ 4: Heldigital TVEPS-praksis, utfordringsbank.  

Som for alternativ 3, men her sender praksisarenaen to generelle problemstillinger de ønsker hjelp 

til som vi videreformidler til studentene – eller vi gir studentene to utfordringer fra vår digitale 

utfordringsbank (som kommunene og relevante etater på forhånd har spilt inn til oss). Etter et kort, 

innledende møte på utredningsdagen arbeider studentene med tiltaksplaner for hvordan 

utfordringene kan tenkes løst. Eksempler på slike utfordringer er fallforebygging, 

legemiddelhåndtering og opprettholdelse av fysisk funksjonsnivå for hjemmeboende eldre og 

sykehjemspasienter.  

 

For alle alternativene hadde vi høsten 2020 digitale oppstartsmøter på Zoom. På oppstartsmøtet 

får studentene en introduksjon til TVEPS, de blir kjent med gruppen sin og begynner 

forberedelsene til TVEPS-praksis. Etter oppstartsmøtene er det Teams som er det gjeldende 

digitale verktøyet.  

Fra høst 2020 opprettet IT-avdelingen ved UiB sikre Teams kanaler for alle studentgruppene våre 

Her kan ha gruppemøter og arbeide med det skriftlige produktet i TVEPS: tiltaksplaner for de som 

utreder enkeltpersoner (pasienter/brukere) og pedagogiske opplegg for de som har TVEPS i 

barnehage/skole. De sikre kanalene i Teams har to-faktor autentisering og er egnet for sensitive 

data med høye krav til sikkerhet. Alle møtene etter oppstarten – både de møtene studentene har 

internt, dialogmøtene hvor studentene møter personalet på praksisstedet, og formidlingsøktene 

for de gruppene som er i barnehage/skole – foregår i Teams.  

 

 
Digitalt dialogmøte i TVEPS 2020. Den tverrfaglige studentgruppen presenterer sine forslag for Øygarden lokalmedisinske senter. 

Elisabeth Tran (ø.v.), Ole Alexander Bakkevik, Eirin S. Gjerde (n.v.), Tonje Alvsvåg og Regine Ulveseth i Øygarden og Elin Christine 

Gundersen og Ane Johannessen i TVEPS (små bilder helt til høyre). Foto/ill.: Skjermbilde av digitalt møte via Teams, TVEPS. 

 



I de digitale dialogmøtene møtes de samme som ville møtt til fysiske dialogmøter: studentgruppen, 

fasilitator fra TVEPS og kontaktpersoner fra praksisstedet. Møtene gjøres i sanntid uten opptak, og 

varer om lag en time, slik de også gjorde før i fysisk format. 

 

Av 79 TVEPS-grupper høsten 2020 ble 21 gjennomført som vanlig, 17 som halvdigitale grupper, og 

41 som heldigitale grupper (hvorav 22 som utrednings-/formidlings-TVEPS og 19 som digital 

utfordringsbank-TVEPS). Semesteret var sterkt preget av akutte endringer i gjennomføringen av 

TVEPS-praksis grunnet pandemien. Alle studentene våre fikk TVEPS-praksis, men hele 70% av 

gruppene fikk akutte omlegginger av måten praksisen ble gjennomført på.  

Evaluering av digital TVEPS 
 

Vårt hovedinntrykk er at digital TVEPS på flere områder har fungert bedre enn forventet, men at 

det likevel er noen områder der både studenter, praksisansatte og fasilitatorer ser utfordringer: 
 

De digitale oppstartmøtene har gjort det enklere for studentene å møtes uten å bruke tid på reise 

mellom praksissted og campus, og flere fasilitatorer har også kunnet delta fordi de ikke trenger å 

bruke tid på å forflytte seg. Digitale rom er i tillegg uten kapasitetsbegrensning. Break-out rooms 

gjør det mulig for studentene å møte gruppene sine. Men i motsetning til fysiske oppstartmøter 

der gruppene sitter rundt samme bord også når de får felles informasjon, møtes de digitalt kun i 

ca 20 minutter. Dette ser vi blir noe kort, og vi jobber for å finne bedre løsninger.  

 

Utredningsdagene er der vi opplever de største svakhetene i digitale løsninger. Her mister 

studentene muligheten for direkte dialog med pasient/bruker, og for selv å observere 

vedkommende i hans/hennes omgivelser. De mister også muligheten til å observere 

medstudenters tilnærming til situasjonen, og må basere seg på informasjon formidlet via ansatte, 

via en til to medstudenter eller dialog med pasient/bruker via skjerm. Særlig for de brukergruppene 

som mange av studentene oftest ikke møter i løpet av sin utdanning (f.eks psykisk 

utviklingshemmete, klienter ved Nav) reduserer dette erfaringsbredden i TVEPS-praksis. Vi ser også 

at det gir et betydelig merarbeid for ansatte på praksisstedet når de skal være mellomledd i 

kommunikasjon mellom pasient/bruker og studenter.  

 

De digitale dialogmøtene er nok det som har gitt oss de mest positive erfaringene i digital TVEPS-

gjennomføring. I 2020 foregikk dialogmøtene som vanlige, fysiske møter på våren, mens de fleste 

var digitale på høsten. Dels erfarer vi at den digitale dialogen fungerer tilnærmet like godt som de 

fysiske dialogmøtene. Vi erfarer også i noen grad at det digitale formatet gjør det enklere for flere 

av praksisstedets personalgrupper å delta, og dette er noe vi ser muligheter for å videreutvikle. For 

studenter og fasilitatorer spares det også mye reisetid og dette har gjort det mulig å gjennomføre 

en betydelig oppskalering av antall TVEPS-grupper uten en tilsvarende økning i antall fasilitatorer.  

 



Forskning og formidling 2020 
 

Vitenskapelige publikasjoner:  

1. Lunde L, Baerheim A, Johannessen A, Aase I, Almendingen K, Andersen IA, Bengtsson RV, 

Brenna SJ, Hauksdottir N, Steinsbekk A, Rosvold EO. Evidence of validity for the Norwegian 

version of the interprofessional collaborative competency attainment survey (ICCAS). Journal 

of Interprofessional Care 2020: 1-8.  

2. Baerheim A, Ness, IJ. Ricoeur’s triple mimesis and the zone of proximal development in the 

learning processes of interprofessional student teams. Journal of Pedagogical Sociology and  

Psychology 2020; 2: 86-91. 

 

Presentasjoner 

To presentasjoner på den internasjonale Nexus Summit 2020 konferansen: 

Digital posterpresentasjon live sesjon 06.08.20: A Bærheim, A Johannessen, A Steinsbekk, RLS 

Kjome, SJ Brenna. «Course design of IP courses and learning outcome for students». 

Digital live sesjon 13.08.20: A Johannessen, SJ Brenna, G Agdesteen, EC Gundersen, RLS Kjome, A 

Bærheim. «Interprofessional work-place learning for all – Overview of the TVEPS experience.» 

 

TVEPS v/ Sissel Johansson Brenna og Ane Johannessen bidro til utforming av et nordisk seminar 

om digital undervisning i en tverrfaglig kontekst, avholdt 1 desember. Seminaret er et resultat av 

det nordiske nettverket «Experts in Teamwork» hvor TVEPS deltar, og vi stilte med et foredrag om 

våre erfaringer med digital fasilitering. Det var om lag 90 nordiske deltakere på seminaret. 

 

Nettsider mm 

Vi har tre nyhetssaker fra TVEPS i 2020, disse ligger åpent tilgjengelig på nettsidene våre. Sakene 

dreier seg om pilotprosjektet på Nattland skole, den dynamiske modellen med halv- og heldigital 

TVEPS som vi tok i bruk i forbindelse med pandemien, og spesial-TVEPS-gruppen som fokuserte på 

bærekraft. Sistnevnte ble også presentert som en egen mediesak på nettsidene til Øygarden 

kommune. I tillegg ble TVEPS løftet fram som et mønstereksempel for tverrprofesjonelt 

utdanningssamarbeid i Alrek helseklynge i Khrono i oktober 2020.  

 

Høsten 2020 fikk Senter for farmasi ved UiB 5 millioner kroner i støtter fra DIKU for prosjektet 

FREMFARM som skal gjøre farmasistudentene bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 

Leder for Senter for farmasi, Reidun Lisbet Skeide Kjome, er også UiB-nestleder i TVEPS, og i 

FREMFARM prosjektet ligger det blant annet en målsetning om å gi farmasistudenter dobbelt dose 

TVEPS-praksis som et prøveprosjekt for å se om kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid 

styrkes med mengdetrening for studentene.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13561820.2020.1791806
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13561820.2020.1791806
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13561820.2020.1791806
https://www.j-psp.com/article/ricoeurs-triple-mimesis-and-the-zone-of-proximal-development-in-the-learning-processes-of-8702
https://www.j-psp.com/article/ricoeurs-triple-mimesis-and-the-zone-of-proximal-development-in-the-learning-processes-of-8702
https://summit2020.nexusipe.org/
https://summit2020.nexusipe.org/sessions/course-design-ip-courses-and-learning-outcome-students
https://summit2020.nexusipe.org/sessions/interprofessional-work-place-learning-all-overview-tveps-experience
https://www.uib.no/tveps/134367/tverrfaglig-samarbeid-i-m%C3%B8te-med-skoleelever
https://www.uib.no/tveps/138904/en-tveps-alle-smittescenarier
https://www.uib.no/tveps/141218/samarbeid-p%C3%A5-tvers-om-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/samarbeid-pa-tvers-om-berekraftsmala.34986.aspx
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/samarbeid-pa-tvers-om-berekraftsmala.34986.aspx
https://khrono.no/samlar-seg-for-a-klara-nye-helseutfordringar/523129
https://www.farmatid.no/artikler/fem-millioner-til-senter-farmasi-bergen


Studentene evaluerer TVEPS 2020 
 

Etter endt TVEPS-praksis evaluerer studentene TVEPS individuelt. Spørreskjemaet består av 

kvantitative spørreskjema for å måle studentenes læringsutbytte; Interprofessional 

Collaborative Competencies Attainment Survey (ICCAS) og We Learn Interprofessional (IP) 

Program Assessment (originalversjoner på engelsk) og en kvalitativ del med tekstspørsmål. De 

kvalitative spørsmålene (pkt 7 i lenken) er utformet for å trigge bevisstgjøring i forhold til 

tverrprofesjonell samarbeidslæring og refleksjon over egen rolle i en tverrprofesjonell gruppe. 

Høsten 2020 hadde vi i også et spørsmål «Hvordan opplevde du digital TVEPS» for studentene 

som ikke hadde tradisjonell, fysisk TVEPS-praksis. 

 

Våren 2020 hadde vi til alt hell gjennomført alle TVEPS-gruppene før Covid-19 i midten av 

mars. Høstsemesteret var derimot sterkt preget av pandemien og retningslinjer av varierende 

streng grad i takt med varierende smittesituasjon. Som beskrevet tidligere ble et betydelig 

antall TVEPS-grupper dette semesteret hel- eller halvdigitale. De to semestrene er dermed 

ikke sammenlignbare når det gjelder studentenes TVEPS-opplevelse, og data for 

læringsutbytte er analysert separat. 

 

ICCAS skjemaet består av 20 spørsmål som dekker kompetanseområdene kommunikasjon 

(spørsmål 1-5), samarbeid (spørsmål 6-8), roller og ansvarsområder (spørsmål 9-12), 

brukersentrert tilnærming (spørsmål 13-15), konflikthåndtering (spørsmål 16-18), og 

teamfunksjon (spørsmål 19-20). Ved å beregne effektmålet Cohen’s D for alle 20 spørsmål sett 

under ett får vi en indikasjon på læringseffekten av TVEPS. Som en tommelfingerregel kan man 

si at læringseffekten er stor når Cohen’s d overstiger 0.8. 

 

Figuren under (figur 2) viser læringseffekt av TVEPS på evne til tverrprofesjonelt samarbeid i 

form av Cohen’s D for de tre siste semestrene (høst 2019, vår 2020, høst 2020).  Figuren etter 

(figur 3) viser læringseffekten i det pandemipregede høstsemesteret 2020, stratifisert på 

studenter som hadde fysisk TVEPS (84 stk), planlagt halv/heldigital TVEPS (ca 140 stk) og akutt 

halv/heldigital TVEPS (144 stk). Her ser vi hvordan læringseffekten er god (over 0.8) i alle 

TVEPS-alternativene, men at det er klart best for dem som hadde planlagt digital TVEPS – for 

dem var læringsutbyttet nesten like høyt som det var for vårsemesterets TVEPS-studenter som 

hadde fysisk TVEPS før pandemi-bekymringene slo inn.  

 

  

https://nexusipe-resource-exchange.s3-us-west-2.amazonaws.com/MacDonald%252C%2BICCAS%252C%2Binstrument.pdf?V_c2MFE6i0Y.Rqeu32sLVnWMLZDz22e4
https://nexusipe-resource-exchange.s3-us-west-2.amazonaws.com/MacDonald%252C%2BICCAS%252C%2Binstrument.pdf?V_c2MFE6i0Y.Rqeu32sLVnWMLZDz22e4
https://nexusipe-resource-exchange.s3-us-west-2.amazonaws.com/WeLearnAssessment.Final_.pdf?pgrRjp8on8QWuMjmmCFfuewkq.9ZtJng
https://nexusipe-resource-exchange.s3-us-west-2.amazonaws.com/WeLearnAssessment.Final_.pdf?pgrRjp8on8QWuMjmmCFfuewkq.9ZtJng
https://www.uib.no/tveps/123505/tveps-praksis-steg-steg


 

Figur 2. 

Læringseffekt i form 

av Cohen’s D for alle 

20 ICCAS 

spørsmålene samlet, 

høst 2019 / vår 2020 

/ høst 2020.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3. Læringseffekt 

i form av Cohen’s D 

for alle 20 ICCAS 

spørsmålene samlet, 

fysisk praksis / 

planlagt digital 

praksis / akutt digital 

praksis. 

 

 

 

 

 

Gjennom innsamling av både kvantitative og kvalitative evalueringsdata får vi et raskt 

voksende datamateriale som dels benyttes i videreutvikling og perfeksjonering av TVEPS-

praksis, og som dels (i anonymisert form) også kan benyttes til forskningsformål. Med 

utvidelsen av TVEPS har senteret så langt hatt hendene fulle med å bygge en god infrastruktur 

for daglig fullskala drift, men i årene fremover ønsker vi å fokusere på dette datamaterialet 

også fra et forskningsperspektiv, – gjennom å tilrettelegge for master- og PhD-prosjekter.  
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Et knippe sitater  
 

Vi i gruppa fikk en god kommunikasjon med hverandre, hvor vi brukte hverandre til å lære og se  

muligheter. I tillegg var det veldig nyttig med en fasilitator, som har en god faglig bakgrunn, med  

hjelp fra hun ble det gitt plass til mer refleksjon. Og det var her jeg følte at jeg lærte mest. 

     Barnehagelærer, vår 2020 

 

Vi klarte å få frem det beste hver profesjon/fag hadde å bidra med, uten at noen ble viktigere enn  

andre. Det var interessant å jobbe med ekte caser, i motsetning til det tverrfaglige arbeidet der alt har  

vært hypotetisk og hva om/hva viss. Det var kjekt å kunne gi tilbakemelding til de som jobber på  

avdelingen, og faktisk føle at man bidro med noe «i den virkelige verden».  Fysioterapi, vår 2020 

 

 

Jeg lærte masse, både om meg selv og min profesjon, og om andre profesjoner og deres særegne  

kompetanse. Jeg tror og håper at min deltakelse i TVEPS vil senke terskelen for at jeg oppsøker  

tverrprofesjonelle samarbeid når jeg kommer ut i jobb. Det vil oppleves som lettere når når jeg vet mer  

om hva andre profesjoner kan og ønsker å bidra med.            Helsesykepleie, vår 2020 

 

Jeg har flere knagger å henge den teoretiske kunnskapen på. Ettersom jeg kommer fra en studieretning  

som ikke er innenfor medisin-, helse- og sosialfag har jeg merket i ettertid at det har gitt meg en større  

forståelse for hvordan ting er i praksis. Jeg opplever også at jeg har en større forståelse for hva de andre  

profesjonene har av kunnskap, og hvor de har overlappende kunnskap.    Juss, vår 2020 

 

Jeg syntes det var utrolig spennende å delta i denne gruppen. Vi fikk personer hvor det psykologiske var  

en viktig del, og jeg følte at jeg fikk formidlet hva psykologer og min faglig kunnskap kan bidra med.  

Det kjentes godt å føle at sin kunnskap er nyttig og til hjelp både for pasienten, men også for de andre  

personene i TVEPS.             Psykologi, vår 2000 

 

Dialogen med de andre studentene etter møtet med pasienten var veldig lærenyttig. Jeg synes også  

det var godt å høre de forskjellige yrkesgruppenes tilnærming til pasientens behov. Å samarbeide om  

planen var veldig nyttig, og det var åpning for å komme med innspill fra alle studentene i  

planleggingsprosessen.           Sykepleie, vår 2020 

 

Gjennomføringen har gått bra, men synes det var noe utfordrende å ikke få møte brukerne slik som 

først antatt. Det ble også annerledes å måtte "kartlegge" brukeren via sykepleier og ikke få danne et 

eget inntrykk. TVEPS-læringen skulle også innebære å samhandle med andre profesjoner i møtet med 

brukerne, noe vi ikke fikk muligheten til. Det er også generelt mer anstrengende å samarbeide digitalt, 

fremfor å skulle møte hverandre. Synes likevel det har blitt løst på en god måte.   Logopedi, høst 2020 

 

Digital TVEPS gjorde det lettere å få til samarbeid mellom gruppemedlemmene ettersom det krevdes 

mindre planlegging og man kunne stille på kort varsel når vi jobbet digitalt med tiltaksplanen. 

På praksisdagen var det bare to på gruppen som dro til bofellesskapet, jeg var ikke en av dem. Jeg synes 



jeg det var litt dumt å ikke få møtt brukerne ettersom man da ikke kunne danne seg et fullstendig bilde 

av dem og deres utfordringer. Dette gjorde det litt mer utfordrende å jobbe med tiltaksplanen.  

                  Ernæring, høst 2020 

 

Vi hadde heldigital og fikk to oppgaver der vi skulle skrive løsninger til problemer/hinder innenfor 

smittevern og fysisk aktivitet på sykehjem nå i koronatiden. (…) Det var en grei gjennomføring, men 

syntes ikke at spørsmålene gjenspeilet tverrfaglig samarbeid. Jeg og farmasøyten på gruppen min 

kunne ikke komme med noe fra vårt eget pensum, og det var mest medisinstudenten og 

sykepleierstudentene som hadde innspill fra sitt fag og fra sine praksiser. Så var veldig dumt at vi ikke 

fikk vært der fysisk.                        Tannpleie, høst 2020 

 

TVEPS gjorde meg bevisst på hvor ulik innfallsvinkel man har på de ulike studiene. For eksempel ville 

jeg aldri ha kommet på å spørre pasienten om han spiller et instrument, og kunne tenke seg å ta opp 

spillingen igjen for å bedre livskvalitet. Men det gjorde musikkterapistudenten, og dette tiltaket var det 

pasienten var mest begeistret for i ettertid, ifølge vår koordinator. Dette tar jeg med meg videre, at 

man kan tillate seg å tenke bredere på pasientens liv, mer helhetlig. Jeg merker at jeg har lært ved at 

jeg nå ser på pasientarbeid på en annen måte. Jeg har lært at fem hoder får til mye mer enn ett, og 

særlig hvis man er et tverrfaglig team som har studert ulike ting. Pasientens utbytte blir nok større hvis 

hen kan få tverrfaglig hjelp i slike team som vi nå fikk være.        Medisin, høst 2020 

 

Digital TVEPS funket greit, men det hadde vært å foretrekke å møte pasienten. Til tider vanskelig å å få 

ett inntrykk uten å ha møtt pasienten. Merker at vi har litt forskjellige innfallsvinkler på ting og merker 

at jeg som snart vernepleier ser litt andre tegn/opptatt av andre problemer enn feks en logoped eller 

tannpleier.                       Vernepleie, høst 2020 
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