TVEPS –
Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Vi trener fremtidens helsepersonell i tverrfaglig
samarbeid

Vil du delta i TVEPS?
TVEPS trener helse- og sosialfagsstudenter i tverrfaglig samarbeid, og vi har et godt
samarbeid med en rekke praksisarenaer i kommunene Bergen, Øygarden og Askøy.
Målet med TVEPS er å forberede studentene på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet. Det gjør
vi ved å sette studenter fra ulike helseprofesjoner i grupper; der oppdraget er å
gjennomføre en selvstendig kartlegging av pasient/bruker/deltaker.

Hvordan?
Studentgruppen består av 4 til 5 studenter, alle
fra ulike profesjoner. Sammen får de
informasjon om deg fra din primærkontakt ved
behandlingsstedet. Studentene møter deg og
får snakke med deg om hvordan du opplever
din egen helse og livssituasjon.
På bakgrunn av dette utarbeider de forslag til
tiltak de mener kan bedre din hverdag og
livskvalitet. Forslagene presenteres, diskuteres
og kvalitetssikres sammen med primærkontakt
ved ditt behandlingssted. Du får gå gjennom
planen med din behandler/helsepersonell og
den kan brukes som en del av ditt videre
behandlingstilbud og/eller du kan bruke den
som et selvhjelpsverktøy.
Husk at
o Studentene har taushetsplikt, på lik linje
med annet helsepersonell
o Tiltaksplanen er anonymisert og kan kun
knyttes til deg gjennom kontaktperson ved
behandlingsstedet

Fordeler for deg?
o Studentene er nesten ferdige med sin
utdannelse og har fersk kunnskap. De ser
med nye øyne på hva som kan gjøre din
hverdag bedre
o Du kan få hjelp til å utarbeide egen
tiltaksplan, til inspirasjon og motivasjon
o Studentgruppen er bredt sammensatt med
4 til 5 ulike profesjoner. De kan dermed
bidra med annen kompetanse enn det som
er tilgjengelig ved ditt behandlingssted
o Ved å delta i TVEPS kan du gi studentene
bedre innsikt i ulike utfordringer pasienter/
brukere står overfor, - og du hjelper dermed
fremtidens helsepersonell til å bli gode i
jobbene sine
Ulemper for deg?
En del av treningen er at studentene skal lære å
jobbe sammen, i møte med pasienter/brukere
/deltakere. Det kan hende du synes møtet med
studentene er mer omfattende enn en vanlig
konsultasjon ved ditt behandlingssted/lege,
men husk at du kan si ifra eller trekke deg

Hvordan blir du med?
Forespørsel om å bli med i TVEPS får du gjennom ditt behandlingssted. Du blir med ved å takke ja.
Behandlingsstedet knytter kontakt med studentgruppen.
Vil du vite mer? På våre nettsider kan du lese mer om TVEPS: www.uib.no/tveps

