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Høsten 2018 kort oppsummert 

Tidlig på året ble det vedtatt at TVEPS skal utvides til å bli obligatorisk for alle medisin- og 

helsefagstudenter i Bergen, og høsten 2018 ble kontrakten mellom partene underskrevet: 

 Tverrprofesjonell praksis blir obligatorisk 

Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) binder seg økonomisk til å 

sikre permanent drift og utvidelse av TVEPS, mens Fjell kommune og Bergen kommune stiller 

praksissteder til disposisjon. Utvidelsen innebærer en økning fra 200 studenter til 800 

studenter per år. Dette fører med seg økt administrativt behov og etter Tiril Grimeland 

sluttet i sin stilling ble det sommeren 2018 utlyst to faste stillinger. Elin Christine Gundersen 

og Gunhild Agdesteen er ansatt som nye heltids TVEPS-koordinatorer fra desember 2018.  

https://www.uib.no/tveps/122830/tverrprofesjonell-praksis-blir-obligatorisk
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Oppfølging av tidligere forslag  

Våren 2018 ble følgende forslag anbefalt for videre satsing og forbedring av TVEPS: 

Få tydeligere frem på oppstartsmøtene at det er 

selvstendig arbeid med tiltaksplan, bedre forklaring 

av tabellen i tiltaksplanen og være tydeligere på 

krav om antall ord i malen til tiltaksplan kun er et 

forslag.  

Gjennomført. Vi har revidert 

forelesningen vi bruker til 

oppstartsmøtene og er nå tydeligere på 

hva arbeidet med tiltaksplanen 

innebærer. Vi ser mindre usikkerhet hos 

studentene etter denne revisjonen. 

Vurdere å legge til et punkt på tiltaksplanen om 

juss. Eventuelt oppfordre gruppene som har 

jusstudent til å lage en ekstra kolonne i 

tiltaksplanen der de kan komme med juridiske 

betraktninger til hvert tiltak. 

Vi hadde ingen juss-studenter i TVEPS 

denne høsten og tar med oss dette 

forslaget videre til neste semester. 

Fortsette å oppfordre praksisstedene til å velge ut 

pasienter med komplekse sykdomsbilder, og som 

ikke har blitt utredet av TVEPS-gruppe tidligere.  

Gjennomført. Vi legger i kommunikasjon 

med praksisstedene vekt på at det bør 

velges to pasienter / brukere / deltakere 

som er ulike hverandre slik at 

studentene ser mest mulig mangfold. 

Fortsette å oppfordre praksisstedene til å ha 

primærkontakt eller en annen som kjenner 

pasientene tilgjengelig for spørsmål på 

pasientutredningsdagen. 

Gjennomført. I tillegg instrueres 

fasilitatorene om å være tilgjengelig på 

telefon utredningsdagene i tilfelle 

studentene trenger ekstern rådgivning.  

Bedre og tydeligere manualer til de som har TVEPS 

utenfor Bergen. Muligens få til et oppstartsmøte til 

de som skal i praksis utenfor Bergen/nettbasert 

informasjonsmøte. 

Ikke gjennomført, men overføres til 

neste semester. Med to heltids 

koordinatorer i TVEPS fra desember av 

vil vi til våren av ha kapasitet til å 

gjennomgå og revidere eksisterende 

rutiner/manualer, samt lage nye.   
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Ha oppstartsmøte til de gruppene som har 

spesialoppdrag i TVEPS. 

Ikke gjennomført. Grunnet begrenset 

kapasitet i påvente av koordinator-

nyansettelsene i desember var det ikke 

mulig å kjøre egne oppstartsmøter for 

spesialoppdrag/pilotgrupper, disse ble 

innlemmet i ordinære oppstartsmøter. 

Ha et case på oppstartsmøtet for å «varme opp» til 

utredningsdagen.  

Ikke gjennomført. 

Tydeligere på ansvaret med å velge ut pasienter i 

hjemmesykepleie. Det er hjemmesykepleien som 

har ansvar for å velge ut, men det kan skje i 

samarbeid med studenten. Tydeligere på at det er 

praksisstedet som skal beholde samtykkeskjemaet 

(legges ved journal).  

Vi er i gang med dette, men 

kommunikasjonen mellom TVEPS og  

hjemmesykepleien bør ytterligere 

forbedres og tydeliggjøres.  

Være tydeligere på fasilitatorens rolle på 

oppstartsmøtet. 

Gjennomført.  

 

Studentgrupper høsten 2018 
Totalt deltok 74 studenter fra HVL og UiB i TVEPS-praksis høsten 2018. Til sammenligning 

deltok 68 studenter høsten 2017 og 125 studenter våren 2018.  

Universitetet i Bergen (UiB): 

Medisin: 5 

Farmasi: 1 

Klinisk ernæring: 7 

Psykologi: 1 

Musikkterapi: 1 

Tannpleie: 14 

Totalt: 29 
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Høgskulen på Vestlandet (HVL): 

Sykepleie: 8 

Vernepleie: 12  

Ergoterapi: 14 

Sosialt arbeid: 11 

Totalt: 45 

 

Det er fortsatt behov for at flere fagpersoner på innsiden av studieprogrammene, som 

kjenner til TVEPS og kan motivere studentene sine til å bli med, viser at dette er viktig og 

verdt tiden det tar og ikke minst legger mer til rette for at studentene kan få fritak fra 

obligatorisk undervisning og praksis for å være med i TVEPS-praksis. Tverrprofesjonell 

samarbeidslæring er nå et forskriftsfestet obligatorisk læringsutbytte, og arbeidet med å 

integrere obligatorisk TVEPS godt i alle nye studieplaner for medisin- og helsefagstudentene 

er godt i gang. Dette vil sikre bedre muligheter for gjennomføring av TVEPS praksis i 

fremtiden.  

 

VALGTVEPS 

Våren 2018 ble valgemnet VALGTVEPS, Felles praksisemne i aldersmedisin, for første gang 

prøvd ut. VALGTVEPS består av en teoridel og en praksisdel. Teoridelen gjennomføres i løpet 

av en kort periode i vårsemesteret, mens deler av studentene får praksis på våren og siste 

del på høsten. Høsten 2018 har 12 studenter gjennomført VALGTVEPS. 

De overordnete målene til emnet er å gi tverrprofesjonell innsikt i aldring og helse, å gi en 

oversikt over eldreomsorg i Norge og å trene helseprofesjonsstudenter i tverrfaglig 

pasientarbeid. Studentene får forelesninger og teori om eldreomsorg og tverrfaglighet, og 

må ha TVEPS-praksis som en del av emnet. 
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Arenaer høsten 2018 

Praksisarenaer i Bergen og omegn: 

Fyllingsdalen sykehjem: 2 grupper 

Arna/Åsane hjemmesykepleie, Åsane Sør: 1 gruppe 

Fana/Ytrebygda hjemmesykepleie, Fana avd nord: 2 grupper 

Fana/Ytrebygda hjemmesykepleie, Fana avd. sør: 2 grupper 

Arna/Åsane hjemmesykepleie, Åsane vest: 1 gruppe 

Arna/Åsane hjemmesykepleie, Arna: 1 gruppe 

Litle Sotra hjemmesykepleie: 1 gruppe 

Sone Sotra hjemmesykepleie: 1 gruppe 

Bergen Røde Kors sykehjem: 1 gruppe 

Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, livsstilgruppen: 1 gruppe 

Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, mestringssgruppen: 1 gruppe 

NAV Årstad: 1 gruppe 

Lærings- og mestringssenteret (LMS) Bergen: 1 gruppe 

Totalt 16 grupper 

 

TVEPS på nye arenaer 

Høsten 2018 har 3 grupper med studenter fått prøve seg på nye arenaer.  Frisklivs- og 

meistringssenteret i Fjell har hatt to grupper og Lærings- og mestringssenteret (LMS) i 

Ulriksdal i Bergen hadde en gruppe i desember og skal ha en til i januar. Dette pilotprosjektet 

fikk midler fra Helsecampus Årstadvollen (nå Alrek helseklynge), og evalueres som så 

vellykket at både Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell og Lærings- og mestringssenteret i 

Bergen blir faste nye TVEPS arenaer. Nytt pilotprosjekt over samme lest planlegges nå 

sammen med Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen kommune. TVEPS grupper på disse 

arenaene får utrede to deltakere i stedet for tradisjonelle pasienter. Deltakerne er vanlige 

mennesker med en del helsemessige utfordringer i livene sine som de trenger hjelp til for å 
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fungere optimalt. TVEPS studentene på disse arenaene lager et hjelp-til-selvhjelp dokument 

til de utvalgte deltakerne, en forslagsplan som deltakerne kan følge for derigjennom å skape 

bedre hverdager. Dette er første gang de som blir utredet selv direkte får tiltaksplanene 

studentene lager, på de andre eksisterende TVEPS arenaene er det helsepersonalet som får 

tiltaksplanene og de legges inn i pasientenes journaler.  

 

TVEPS på Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell kommune. Den tverrfaglige studentgruppen 

bestod av (fra v.): Astrid Østerholt (musikkterapistudent), Martine Charlotte Smith 

(ergoterapistudent), Mina Holtheite (student i klinisk ernæring), Lene Torvund (sosionomstudent) og 

Astrid Berg Lemstad (psykologstudent). Foto: Elin Christine Gundersen, UiB 

Les mer: 

 Studentar utarbeider forslagsplanar (sak på Fjell kommune sine nettsider) 

 Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere (sak på uib.no) 

 Samarbeider for å bedre brukernes hverdag (sak på uib.no om LMS) 

https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/studentar-utarbeidar-forslagsplanar/?fbclid=IwAR2S321BS0hARX99dKVYwHm5r-i1tujoN01fqJ9WISHckSBG2PT67VfApWwhttps://www.fjell.kommune.no/aktuelt/studentar-utarbeidar-forslagsplanar/?fbclid=IwAR2S321BS0hARX99dKVYwHm5r-i1tujoN01fqJ9WISHckSBG2PT67VfApWw
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/121762/samarbeider-p%C3%A5-tvers-%C3%A5-gj%C3%B8re-folk-friskere
https://www.uib.no/tveps/122976/samarbeider-%C3%A5-bedre-brukernes-hverdaghttps:/www.uib.no/tveps/122976/samarbeider-%C3%A5-bedre-brukernes-hverdag
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Blest om TVEPS 

Tidligere masterstudent Bisharo Osman fikk Farmasidagenes posterpris for posteren: 

«Hvilket utbytte får helsefagstudenter av 

tverrfaglig utplassering i 

primærhelsetjenesten? En retrospektiv 

pre-post pilotstudie».  

Posteren er basert på master-oppgaven 

hennes, som ble gjennomført i samarbeid 

med TVEPS og forskningsgruppe for 

samfunnsfarmasi i studieåret 2017/18.   

Farmasidagene, i regi av Norsk 

Farmasøytisk Selskap ble arrangert 8.og 

9. november 2018. Foto: UiB 

TVEPS i media/fagtidsskrift: 

Praksisens betydning for tverrfaglighet - Dagens Medisin 22.08.18 

Studentar utarbeider forslagsplaner - Fjell kommune 05.11.18 

Tverrprofesjonell praksis vert obligatorisk - Fjell kommune 14.12.18 

 

Fasilitering 

I TVEPS-praksis fungerer fasilitatoren som en viktig del av kvalitetssikringen vår. Fasilitatoren 

fungerer som et bindeledd mellom TVEPS og arenaen, sørger for at alle blir tatt godt hånd 

om, informerer koordinator om praktiske forhold som oppmøte av studenter og sikrer god 

dialog på dialogmøtet.  

Helga Kaale, Birthe Napsholm, Stian Dahle, Sissel Brenna, Reidun Kjome, Anders Bærheim og 

Ane Johannessen stod for fasilitering høsten 2018. Av disse er Stian Dahle vår første 

studentfasilitator, han har fortsatt som fasilitator etter at han våren 2018 ble lært opp i 

fasilitering gjennom emnet ELMED218. Også Solveig Brunstad fortsetter som 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/08/22/praksisens-betydning-for-tverrfaglighet/
https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/studentar-utarbeidar-forslagsplanar/
https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/tverrprofesjonell-praksis-vert-obligatorisk/
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studentfasilitator i TVEPS, men hadde pause høsten 2018. Som alltid vil vi oppfordre 

medlemmene i Senterutvalget til TVEPS og andre interesserte til å delta på dialogmøtene.  

Koordinator sender epost en uke i forkant til praksisstedet med studentenes navn og 

fagretning og hva de trenger å forberede. Vi har oppfordret fasilitatorene til å sende epost til 

studentene og praksisstedet dagen før pasientutredningsdagen, slik at alle er klare, samt 

være tilgjengelig for epost/telefon selve dagen. Vi vil fortsette med å være til stede på 

starten av pasientutredningsdager ved nye arenaer og hos de som ønsker at vi skal være til 

stede.  

Refleksjoner fra studenter høsten 2018 

 Studentene setter pris på at det er en reell situasjon med ekte pasienter/brukere. 

 Pluss for bevertning på oppstartsmøtet og god oppfølging fra TVEPS underveis.  

 Studentene ønsker seg mer og tidligere informasjon.  

 Noen peker på at det er uheldig for gruppedynamikken at praksis og TVEPS-praksis er 

samme sted, dette gjelder TVEPS i hjemmetjeneste.  

o Personen som kjenner praksisstedet fra før blir automatisk sjef i gruppen. 

o Personen som kjenner praksissted tillegges mer ansvar enn andre 

gruppemedlemmer.  

o Utfordrende å velge/finne pasienter i hjemmetjenesten.  

o Grupper der det er behov for bil må planlegges.  

 Komprimert praksis. Studentene er fornøyd med at TVEPS er komprimert og synes 

det er en nyttig organisering av dagene.  

 Tiltaksplan er et konkret verktøy og godt forklart, men bør tilpasses hver enkelt 

arena.  

 Flere studenter peker på utfordringer i forhold til praksis i hjemmesykepleie: 

o Hjemmesykepleien kan ha tilhold ved flere adresser. Studentene må få en 

konkret adresse å forholde seg til. 

o Vanskeligere å få primærkontakt til å stille/primærkontakt prioriterer ikke 

dette.  
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o Kommunikasjon mellom TVEPS og hjemmesykepleietjenesten kan med fordel 

forbedres ytterligere og bli tydeligere og mer samkjørt. For en TVEPS gruppe 

var kontaktperson på praksisstedet ikke forberedt og de fikk ikke gjennomført 

verken utredningsdag eller dialogmøte som planlagt. Denne type utfordringer 

oppleves ikke i noen av de andre praksisarenaene. 

 Studentene ønsker seg en «planleggingstime» før de møter første pasient.  

 Flere sier at gruppene er av passe størrelse. På grupper med fire bemerker 

studentene at de «kunne hatt bruk for» en fra medisin, psykologi, fysioterapi.  

 Studentene vil gjerne ha mulighet for å ønske seg til en brukergruppe/praksisarena.  

 

Oppsummering: forslag til tiltak vår 2019 

 Sende ut oversikt tidligere over hvem og hvor mange studenter som skal ut i TVEPS-

praksis kommende semester.   

 Forbedre informasjonen om TVEPS generelt og om oppstartsmøter/grupper/praksis 

spesielt. Oppdatere infoskriv, manualer osv. Lage bedre og ny info f.eks TVEPS-

praksis steg for steg på nettsiden. Muligens lage en informasjonsvideo, og kanskje 

også en egen presentasjon til bruk for desentraliserte TVEPS grupper. 

 Utarbeide felles online påmeldingssystem for studentene. Kompleks funksjonalitet er 

nødvendig, så dette må diskuteres med IT-avdeling og kan ikke lages lokalt. Ved et 

påmeldingssystem kan studentene i større grad bestemme selv, samtidig som man 

letter koordineringsarbeidet.  

 Forbedre kommunikasjonen mellom TVEPS og hjemmesykepleietjenesten der dette 

trengs slik at studentene opplever at alle involverte parter er godt forberedt når de 

kommer på utredningsdag og dialogmøte. Blant sju praksissteder i 

hjemmesykepleietjenesten er det ønskelig med slik forbedret kommunikasjon for tre 

av dem. TVEPS praksis på de resterende fire praksisstedene fungerer allerede svært 

bra og her skal eksisterende kommunikasjonsordning kun videreføres.   

 Følge opp tiltaksplanene og se hva som skjer med TVEPS-gruppenes tiltaksplaner 

etter TVEPS-praksis. Flere av studentene etterlyser en tilbakemelding.  
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 Generelt i forhold til oppskalering av TVEPS: identifisere og rekruttere nye arenaer 

samt utvide våre eksisterende: sykehjem, HSY, NAV, barnehage. 

 Definere fasilitatorrollen bedre, samt undersøke muligheter for å utvide fasilitator-

staben. 

 

Avslutningsvis; noen sitater fra studentenes refleksjonsnotater: 

 

Å delta i denne gruppen styrket min faglige identitet. Det var en nyttig erfaring å se min egen 

profesjon sammenlignet med andre. Jeg fikk en sterkere følelse av hva det vil si å være 

sykepleier, og ansvaret det innebærer. Sykepleierstudent  

 

Veldig bra opplegg! Dette er absolutt fordelaktig for ernæringsstudenter, da vi foreløpig ikke 

har særlig mye praksis i studieløpet.  Student i klinisk ernæring 

 

Tror jeg har fått mer ydmykhet for andre profesjoner og deres kunnskap. Psykologistudent  

 

Samtidig som vi såg på dei same utfordringane, var det tydeleg at vi fokuserte på korleis vi 

ville utforme tiltaka ut i frå dei utdanningane vi kjem frå, og at alle hadde ei viktig rolle i 

samarbeidet. På den måten kom det tydeleg fram at det trengs ei tverrfagleg gruppe for å 

kunne tilby pasientane best mogleg tiltak, og at alle i gruppa har ulik og unik kunnskap. 

Student i ergoterapi  

 

I etterkant av dialogmøtet ble jeg kontaktet av utplasseringsstedet som formidlet at en av 

pasientene/deltakerne ønsket ytterligere rådgivning av sosionomstudenten (meg) og hadde 

konkrete spørsmål ang. arbeid og NAV. Dette demonstrerte i praksis at det er et reelt behov 

for sosionomkompetanse blant målgruppen på utplasseringsstedet. Sosionomstudent 

Jeg syns det var veldig spennende å være i TVEPS-praksis. Jeg syns det er synd at så få 

studenter fra mitt fagområdet er med. Hvis det er mulig, så opplyse min utdanning enda 
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bedre om hva dette er. For det er så nyttig! Dere bør i hvert fall absolutt fortsette og ha Frisk 

liv og mestring som en praksisarena. Her tror jeg mange musikkterapistudenter også kunne 

tenke seg å komme! Det er også positivt at det er såpass intensivt, og over en kort periode. 

Mye læring, fort! Musikkterapistudent 

 

Jeg opplevde samspillet i teamet mitt veldig bra. Det var et godt samarbeid der alle fikk rom 

til å dele sine egne syn og meninger om ulike tiltak og situasjoner. Dette føler jeg bidro til at 

vi fikk utarbeidet en helhetlig tiltaksplan med synet fra hver profesjon som ble representert. 

De ulike profesjonene delte kunnskaper fra sin egen profesjon og lærte dette videre til de 

andre gruppemedlemmene. Vi hadde en målrettet plan om når vi skulle gjennomføre de 

obligatoriske oppgavene under TVEPS. Vernepleiestudent 

 

Det å lære av de andre profesjonen var nytt og veldig lærerikt, samt interessant. Man kunne 

se at de ulike profesjonene i sin helhet hadde stor betydning for pasienten sin omsorg og 

helse. Tannpleiestudent. 


