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Tverrprofesjonelt samarbeid:

ET EKSEMPEL
PÅ SAMARBEIDSPROSJEKT
I «Vi i LOP» nummer 3-21 presenterte vi TVEPS (Senter for tverrprofesjonell
samarbeidslæring) der det tilrettelegges for å gi studentene praksis sammen i tverrfaglige
grupper på mange ulike praksisarenaer.
Tekst: Margaretha Hamrin
Dette gir studentene muligheter til å videreutvikle sin
faglige kompetanse samtidig som de lærer å samarbeide
tverrfaglig gjennom en praktisk, arbeidsplassbasert
oppgave sammen med andre profesjonsstudenter og
i dialog med personalet på arbeidsplassen. Det er
Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet som
har gått sammen med kommunene Bergen og Øygarden
om å etablere TVEPS,

Michael Lågeide Slettebakk som var del av TVEPSstudentgruppen, og med lederen i Bergen eldreråd, Nils
Mæhle.

-Dette samarbeidet opplevde vi i Bergen eldreråd som
svært positivt og verdifullt sier Mæhle. Vi i eldrerådet
diskuterte og formulerte hvilke problemstillinger vi
ønsket å belyse i forberedende møter. Her ble føringer
for prosjektet lagt, dette er et viktig forarbeid som man
Bergen Eldreråd har det siste året hatt et samarbeid med trenger å sette av tid til. Når de ulike områdene vi ønsket
TVEPS-studentgrupper på ulike områder. Ett av disse å ta tak i var bestemt, gjennomførte vi innspillsmøter for
områdene var «Digitalisering og digitalt utenforskap». hvert område der vi videredefinerte problemstillingene
Her var en av oppgavene som eldrerådet ønsket å se sammen med den studentgruppen som skulle jobbe
nærmere på utformet slik: «Hvordan kan kommunen med den aktuelle oppgaven.
overkomme barrierer knyttet til eldre sine evner og
ønsker om digital kompetanse for å kunne kommunisere - Å få samhandle med andre profesjoner og lytte til
deres synspunkter, og få innspill ut fra deres kunnskap
med sine innbyggere og hindre digitalt utenforskap?»
og ståsted, er en viktig erfaring å ha med seg inn i
Arbeidsgruppen som jobbet med denne oppgaven var arbeidslivet, sier Michael Lågeide Slettebakk. Det
representert med studenter fra profesjonsstudiene i å få jobbe med Bergen eldreråd var en verdifull og
psykologi, medisin, sosionom, vernepleie og ergoterapi. spennende erfaring. Som student opplevde jeg det
Målsetningen var å komme med forslag til konkrete som veldig givende å få jobbe sammen med seniorer
tiltak som kan hjelpe å redusere de digitale forskjellene. som representerer både bred erfaring og svært mye
«Vi i LOP» har snakket med ergoterapistudent kompetanse. Det var også inspirerende å se at både vi

Resultatene fra TVEPS-samarbeidet med Bergen eldreråd skal også
presenteres på Bergen seniorkonferanse den 19. oktober 2022.
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studentene og representantene i eldrerådet hadde mye Et eksempelt på forslag til tiltak fra høstens oppgave:
av den samme tankegangen rundt utformingen og
retningen på dette prosjektet.
MOBILT SERVICETORG
- Etter at oversikten med ulike tiltaksforslag var Innbyggerservice er kommunens sentrale servicetorg,
utarbeidet av studentene, var det opp til oss i Bergen og er en naturlig arena å få hjelp til blant annet hjelp
eldreråd å følge opp disse, sier Nils Mæhle. For eksempel til å navigere seg på kommunens nettsider, og generell
fulgte vi opp et forslag i forhold til tannhelse med digital veiledning. Her har de også gratis trådløst
henvendelse til fylkeskommunen, som har ansvaret for nettverk og publikums-pc’er til låns. Det kan tenkes
dette området, mens andre forslag i forhold til digital at det er mange som ikke har kjennskap til dette
hjelp er tatt videre til Bergen kommune.
tilbudet, eller som på grunn av ulike utfordringer ikke
Sitter du i et eldreråd og ønsker få tips om
hvordan din kommune eller by kan ha et lignede
samarbeidsprosjekt?
Da kan du kontakte Nils Mæhle på tlf 90 92 26 73.

har mulighet til å oppsøke servicetorget selv. Et mulig
tiltak kunne vært et “mobilt” servicetorg i form av
eksempelvis en buss, som reiser rundt i bydelene og
på eldresenter for å tilby sine tjenester der brukerne er.

TVEPS sender studenter til en rekke forskjellige
praksisarenaer, til gjensidig nytte for studenter,
arbeidsplasser og pasienter/brukere. Hvis du vil vite mer om
dette, kan du sende en epost til tveps@uib.no.
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