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Velkommen! 
 

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

tverrprofesjonelt samarbeid, på arbeidsplassen med pasienten/brukeren i sentrum. Vårt mål 

er å skape læringsomgivelser som fremmer tverrprofesjonell utvikling hos studentene og som 

gir merverdi for pasienter/brukere og helsearbeidere.  

Vi ønsker deg velkommen til TVEPS, og lykke til med den tverrprofesjonelle samarbeidslæring 

du nå er i ferd med å begynne på.  

Hvorfor trenger vi tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring? 
Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt et 

økende fokus gjennom mange år, og samarbeid fremheves som en strategi for å motvirke 

fragmentering av spesialiserte og desentraliserte tjenester. Spesielt når kompleksiteten er 

stor, og problemløsning eller tjenestebehovet krever innsats fra mer enn en yrkesgruppe, er 

tverrprofesjonell samhandling avgjørende for et godt tjenestetilbud. 

Samhandlingsreformen, St. meld. nr. 47 (2008-2009), er en helsetjenestereform med fokus på 

det strukturelle forholdet mellom ulike enheter, nivåer, etater, institusjoner og organisasjoner 

i tjenesteapparatet innen helse- og sosialsektoren. I reformen omtales satsing på samhandling 

som avgjørende for å skape mer koordinerte tjenester, og for å bedre kvaliteten på tjenestene. 

Personellets plikt til samarbeid, og pasientens rett til medvirkning er nedfelt i lovverket for de 

aktuelle tjenestene. Det er særlig grunn til å merke seg formuleringen som omhandler krav til 

faglig forsvarlighet i Lov om helsepersonell, §4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i 

samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 

helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell 

skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise 

pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal 

yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell». 

Også Verdens helseorganisasjon WHO vektlegger betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid 

og samarbeidslæring. I «Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative 

Practice» (2010), angis som første av flere «key messages» at  «The World Health Organisation 

(WHO) and its partners recognize interprofessional collaboration in education and practice as 

an innovative strategy that will play an important role in mitigating the global health 

workforce crises» (s 7). 

I stortingsmelding 13 (2011-2012) «Utdanning for velferd», gis det tydelige føringer for 

utdanninger omtalt som velferdsutdanningene, og det er pekt på nødvendigheten av å 

utdanne kandidater som har økt kunnskap om velferdssystemer, en helhetlig forståelse av 

rammene for tjenesteutøvelsen, som har kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid og som 

har trening i å arbeide med personer med sammensatte behov. I meldingen introduseres 
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begrepet «tverrprofesjonell samarbeidslæring», forkortet TPS. Utdanningsinstitusjonene 

forventes å tilrettelegge for at studenter i velferdsutdanningene arbeider sammen for å lære 

av, om og sammen med hverandre for derigjennom å forberede seg for fremtidig 

yrkesutøvelse. Samarbeidslæring innebærer erfaringslæring. Det er gjennom å erfare møter 

med andre yrkesgrupper, å bli kjent med deres kompetanse og å oppleve at ulike kompetanser 

kan utfylle hverandre, – at vi lærer å samarbeide eller samhandle. Stortingsmeldingen 

understreker også at slik samarbeidslæring i hovedsak bør legges til praksisdelen av 

utdanningsløpene. 

I oppfølging av Stortingsmelding 13 er det utviklet en rekke tiltak der studenter i helse- og 

sosialfaglige utdanninger gis anledning til å lære «av, om og sammen med hverandre».  TVEPS 

som du nå introduseres til er et slikt tiltak, der to utdanningsinstitusjoner (UiB og HVL) og to 

kommuner (Bergen og Fjell) samarbeider om å tilrettelegge for tverprofesjonell 

arbeidsplasstrening.  

 

Læringssyn i TVEPS 

Læringsutbyttebeskrivelser 
I tråd med emnebeskrivelsen for TVEPS skal studenten ved avsluttet emne ha følgende 

læringsutbytte definert i kunnskap, ferdighet og generell kompetanse: 

o Kunnskap: Studenten skal kjenne til andre helseprofesjoners kompetanse og hva disse kan 

bidra med på arbeidsplassen. Studenten skal også kjenne betydningen av å samhandle 

med mennesker (pasient/bruker/barn), og ha tilegnet seg kunnskap om betydningen av 

tverrprofesjonelt samarbeid.  

o Ferdighet: Studenten skal kunne formidle egen vurdering til samarbeidende profesjons-

grupper, og bruke egen faglig kompetanse i samarbeid med andre profesjonsgrupper til 

det beste for pasient/bruker/barn. Studenten skal også kunne delta aktivt i gjennomføring 

av en tverrprofesjonell utredelse av pasient/bruker eller gjennomføring av et 

tverrprofesjonelt helseundervisningsopplegg for barn. 

o Generell kompetanse: Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger 

og tiltak innenfor fagområdet med andre helseaktører, og reflektere over egen rolle i 

grupper og gruppeprosesser. 

Ansvar og selvstendighet 
Vi tror at mennesker lærer best når en får ansvar og jobber selvstendig. Dette betyr at dere 

som studenter må ta selvstendig ansvar for egen faglig kompetanse, for å formidle egen 

kompetanse til studenter fra andre retninger, for å trene på tverrfaglig klinisk utredning eller 

tverrfaglig folkehelseundervisning og for å lære om andre helse- og sosialfagsprofesjoner og 

deres faglige kompetanse. Dere lærer dermed av, om og sammen med hverandre. 
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Læringsformer 
Det finnes flere ulike former for læring: 

o Assimilering. I denne læringsformen er kunnskap personlig, internt, noe en hører eller 

finner og så tar inn, bearbeider, reflekterer over og anvender. Assimilering bygger på 

kognitivt konstruktivistisk læringsteori. Eksempler er klasseroms-undervisning, 

problembasert læring, kompetansebygget studieplan. Vurderingsformer innenfor 

assimilering er klasseromseksamen og muntlig eksamen; eksamensformer hvor kunnskap 

og mestring av delkompetanser kan skåres.  

o Deltakelse. Denne læringsformen bygger på sosiologisk baserte læringsteorier. Læring 

skjer mellom mennesker og i samspill med andre. Vekten ligger på å kunne som en aktiv 

øvelse, heller enn på kunnskap som en objektiv entitet. Eksempler på læring gjennom 

deltakelse er praksislæring, deltakelse på arbeidsplassen. Vurderingsformer innenfor 

denne læringsformen er observasjoner av en selv ved en selv eller ved andre på 

kompetanse vist i praksis.  

o Kreativ nyskapning. Denne læringsformen vektlegger kreativt samarbeid, gjerne i 

tverrprofesjonelle team, i retning mot et felles produkt. Metafor for denne læringsformen 

er læringsbaner i et praksislandskap. Læring skjer ved grenseoverganger (der hverandres 

faglige grenser møtes og overskrides positivt under samarbeid) og gjennom arbeid med 

motsetninger. Vurderingsformer innenfor denne læringsformen baseres på 

(videre)utvikling av produktet som skapes.  

Alle tre læringsformene skissert ovenfor er nødvendig for profesjonell læring, og ingen av dem 

kan stå alene. En fornuftig studieplan kan ha overvekt av læring som assimilering i starten og 

overvekt av læring som kreativ nyskapning mot slutten.  

Didaktikken i TVEPS passer best inn i skjæringspunktet mellom deltakelse og kreativ 

nyskaping. Dere i studentteamet skaper innholdet i tiltaksplanen/undervisningsopplegget (det 

felles produktet) ut fra unik informasjon fra pasient/bruker/barn og fra den samlede 

kompetansen i teamet. Innholdet i tiltaksplanen/undervisningsopplegget kan så 

videreutvikles i dialog med de ansatte på arbeidsplassen. Vurderingsformen i TVEPS er 

nettopp dette dialogmøtet, som også har blitt kalt en «naturlig eksamen».1  

 

 

 

                                                           
1 Raaheim A. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Gyldendal 
Akademiske 2016.  
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Treningsøkten 

Hva skal dere gjøre? 
Når du trener i TVEPS, er du med i et tverrfaglig team der dere vil lære gjennom å samarbeide 

gjennom en praktisk virkelighetsnær oppgave. Det er to hovedgreiner i TVEPS:  

1. Fokus på pasienter/brukere (grein 1). Praksisarenaer i denne greinen er sykehjem, 

hjemmetjeneste, sosialtjeneste, barne- og familiehjelpen, rehabiliteringsklinikk, 

bofelleskap for utviklingshemmede, lærings- og mestringssenter eller frisklivs- og 

mestringssenter. Her er det fokus på å utrede en pasient/bruker med fokus på å foreslå 

tiltak som kan forbedre hverdag og livskvalitet for denne spesifikke pasienten/brukeren.  

2. Fokus på barn (grein 2). Praksisarenaer i denne greinen er barnehager. Her er det fokus 

på å utarbeide et interaktivt undervisningsopplegg for 4-5-åringer med fokus på helse og 

livsmestring.  

 

Uansett hvilken grein i TVEPS du skal trene i vil du møte studenter fra andre fagfelt enn ditt 

eget. I din gruppe vil det kunne være med studenter fra ulike disipliner som: medisin, 

psykologi, odontologi, tannpleie, farmasi, musikkterapi, juss, ernæring, logopedi, sykepleie, 

sosialt arbeid, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, helsesykepleie, bioingeniør eller 

barnehagelærer. Opplegget ledes av TVEPS, og rammene settes av oss, men selve 

læringsarbeidet innenfor rammene utføres i selvstendighet av de tverrfaglige student-

teamene. 

 

Målsettingen med opplegget er å la dere videreutvikle deres faglige kompetanse og å lære å 

samarbeide tverrprofesjonelt gjennom en praktisk, arbeidsplassbasert oppgave sammen med 

andre profesjonsstudenter og i dialog med personalet på arbeidsplassen.  

 

Våre maler og manualer er tilgjengelig via nettsiden: TVEPS maler og manualer 

 

 

1. Fokus på pasienter/brukere (grein 1) 
 

Her inviteres dere til å arbeide med kliniske oppgaver som best løses ved tverrfaglig samarbeid 

om konkrete pasienter/brukere. Etter klinisk vurdering av to pasienter samarbeider dere om 

å skrive en tiltaksplan, som danner basis for faglig diskusjon i møte med praksisstedets 

fagansatte ca. en uke senere. Planen blir gruppens og din tverrfaglige 

samarbeidslæringsoppgave i praksisen. Kontaktperson på praksisstedet hjelper til med tilgang 

til journal etc., og er tilgjengelig for spesifikke spørsmål om pasientene/brukerne. Men dere 

kommer ut i en ekte arbeidssituasjon, og som ellers i virkeligheten kan uforutsette ting skje, 

og vi vet ikke på forhånd nøyaktig hvilken type pasient dere får. 

 

https://www.uib.no/tveps/123991/tveps-manualer-og-maler
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På makroplan vil arbeidet omfatte følgende punkt: 

1. Et forberedende oppstartsmøte der dere blir kjent med hverandre og planlegger det 

tverrfaglige praksisarbeidet. 

2. En utredningsdag der dere som gruppe i fellesskap utreder to pasienter/brukere på en av 

disse praksisstedene: sykehjem, hjemmetjeneste, sosialtjeneste, barne- og familiehjelpen, 

rehabiliteringsklinikk, bofelleskap for utviklingshemmede, lærings- og mestringssenter 

eller frisklivs- og mestringssenter. 

3. Et skrivearbeid der dere som gruppe i fellesskap skaper en tiltaksplan for hver 

pasient/bruker dere har utredet. Dette gruppearbeidet/tiltaksplanen sendes til 

koordinator ved TVEPS som videreformidler den til praksisstedet og fasilitatoren. Dette 

skjer senest 2 dager før dialogmøtet. 

4. Et dialogmøte der dere som gruppe møter ansvarshavende helsearbeidere for en samtale 

om hva dere er kommet frem til og en presentasjon av tiltaksplanen. Basert på 

tiltaksplanen blir det en faglig dialog der alle lærer av alle. Det vil være en fasilitator fra 

TVEPS tilstede på dialogmøtet for å sikre god og produktiv kommunikasjon. Basert på det 

dere blir enige om med personalet på praksisstedet i løpet dialogmøtet skal dere revidere 

tiltaksplanen slik at den foreligger i en oppdatert og kvalitetssikret versjon. 

5. I etterkant og senest 2 uker etter dialogmøtet skal hver enkelt student levere inn et notat 

om oppnådd personlig læring (refleksjonsnotat) og et kvantitativt evalueringsskjema. 

Dette arbeidet gjøres online ved å klikke på lenken dere får tilsendt på epost av 

administrativ koordinator i TVEPS. 

 

Undervisningsopplegget består altså av 3 obligatoriske møter: Oppstartsmøtet, utredningsdag 

og dialogmøtet. Det er også medregnet tid til forberedelser og til å skrive tiltaksplanen og 

refleksjonsnotatet.  

 

 Forberedelser i forbindelse med oppstartsmøtet – 1,5 timer 

 Oppstartsmøte – 1,5 timer  

 Utredningsdag – 6 timer  

 Samarbeid om tiltaksplan – 7 timer 

 Dialogmøte – 1 time  

 Oppdatering tiltaksplan – 2 timer 

 Individuelt refleksjonsnotat – 1 time  

 

Totalt forventet arbeidsmengde: 20 timer  

 

Når man deltar i TVEPS forplikter man seg til å møte ved disse tre (3) obligatoriske møtene: 

Oppstartsmøtet, utredningsdagen og dialogmøtet. Ved sykdom kan man fremdeles få 

godkjent TVEPS-deltakelse selv om man enten er borte fra oppstartsmøtet eller dialogmøtet, 

men ikke dersom man er borte fra begge, og ikke dersom man er borte fra 

pasientutredningsdagen. Husk at din kompetanse er viktig for teamet ditt! 
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2. Fokus på barn – pedagogisk opplegg i barnehage (grein 2) 
 

Her inviterer vi dere til å tenke pedagogisk og oppdraget løses ved tverrfaglig samarbeid i 

barnehage. Dere skal samarbeide om å lage et undervisningsopplegg for 4-5 åringer. 

Opplegget skal være interaktivt og ha fokus på helse og livsmestring, innenfor dette brede 

overordnede temaet står dere fritt til å definere hva undervisningsopplegget skal handle om. 

Undervisningsopplegget blir gruppens og din tverrfaglige samarbeidslæringsoppgave i 

praksisen. Undervisningsopplegget skal gjennomføres for en gruppe med barn, og deretter 

har dere et dialogmøte med personalet hvor dere diskuterer hvordan opplegget fungerte og 

eventuelt reviderer/perfeksjonerer opplegget før dere gjennomfører det for neste gruppe 

med barn. I likhet med TVEPS praksis i grein 1, kommer dere også her ut i en ekte 

arbeidssituasjon, og som ellers i virkeligheten kan uforutsette ting skje, og vi vet heller ikke på 

forhånd hvilke barn dere møter. 

 

På makroplan vil arbeidet omfatte følgende punkt: 

1. Et forberedende oppstartsmøte der dere blir kjent med hverandre og planlegger det 

tverrfaglige praksisarbeidet.  

2. Et skrivearbeid der dere som gruppe i fellesskap skaper et interaktivt 

undervisningsopplegg for 4-5-åringer. Dette undervisningsopplegget sendes til 

koordinator ved TVEPS som videreformidler den til praksissted og fasilitator. Dette skjer 

senest 2 dager før undervisningsdagen. OBS! Ta gjerne kontakt med barnehagen for å høre 

om de har noen spesielle ønsker for undervisningsopplegget. 

3. En undervisningsdag der dere som gruppe i fellesskap gjennomfører 

undervisningsopplegget for to grupper med barnehagebarn. 

4. Et dialogmøte etter at dere har gjennomført undervisningsopplegget for den første 

gruppen med barn. Her møter dere personalet i barnehagen for en samtale om hvordan 

opplegget fungerte og hva som eventuelt bør endres. Basert på undervisningsopplegget 

blir det en faglig dialog der alle lærer av alle. Det vil være en fasilitator fra TVEPS tilstede 

på dialogmøtet for å sikre god og produktiv kommunikasjon.  

5. I etterkant og senest 2 uker etter dialogmøtet skal hver enkelt student levere inn et notat 

om oppnådd personlig læring (refleksjonsnotat) og et kvantitativt evalueringsskjema. 

Dette arbeidet gjøres online ved å klikke på lenken dere får tilsendt på epost av 

administrativ koordinator i TVEPS. 

 

TVEPS-praksis i barnehage består altså av to (2) obligatoriske møter: Oppstartsmøtet og 

undervisningsdagen m/ dialogmøte. Det er også medregnet tid til forberedelser, til å lage 

undervisningsopplegget og skrive refleksjonsnotatet. 

 

 Forberedelser i forbindelse med oppstartsmøtet – 1,5 timer 

 Oppstartsmøtet – 1,5 timer  

 Arbeid med undervisningsopplegg – 10 timer 
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 Undervisningsdag/praksisdag i barnehage m/dialogmøte – 6 timer  

 Arbeidstid med refleksjonsnotat – 1 time 

 

Totalt forventet arbeidsmengde: 20 timer  

 

Når man deltar i TVEPS forplikter man seg til å møte ved de to obligatoriske møtene: 

Oppstartsmøtet og undervisningsdagen m/dialogmøte. Ved sykdom kan man fremdeles få 

godkjent TVEPS-deltakelse selv om man er borte fra oppstartsmøtet, men ikke dersom man 

er borte fra undervisningsdagen. Husk at din kompetanse er viktig for teamet ditt! 

Retningslinjer for praksis-arbeidet (gjelder begge greiner i TVEPS) 
Noen «regler» gjelder for et tverrprofesjonelt samarbeid som dette: 

1. Som gruppe er dere definert ved deres samlede faglige kompetanse. 

2. Dere bestemmer selv i fellesskap gruppens arbeidsform. 

3. Dere vil arbeide med ekte mennesker (pasienter/brukere/barn). Ta vare på dem, og 

sørg for at alt dere gjør er frivillig og OK. 

4. Arbeid med pasienter/brukere/barn kan være utfordrende. Vær støttende for 

hverandre. 

5. Dere vil lære av hverandre. Du gjør det lettere for de andre å følge deg i din tankegang 

ved at du snakker om hvorfor du gjør som du gjør, og hva du observerer.  

6. Gi gjerne tilbakemelding til hverandre. Husk å være konkret, konstruktiv og 

oppmuntrende.  

7.  TVEPS består av studenter som er kommet langt i utdanningen, det forventes at dere 

som gruppe arbeider selvstendig.  

Dialogmøtet 
Dialogmøtet er som nevnt tidligere den «naturlige eksamen» i TVEPS-praksis. Her får dere 

ordet og muligheten til å ha en dialog med de fagansatte på praksisstedet om funn og tiltak 

dere har beskrevet i tiltaksplanen/elementene i undervisningsopplegget, og hvorfor dere 

mener det er viktig at tiltakene/undervisningen skal gjennomføres. Gjennomførbarheten til 

de ulike tiltakene/elementene i undervisningsopplegget vil bli diskutert, og vi setter av litt tid 

til en refleksjonsrunde på det å arbeide tverrfaglig.  

En mulig tidsplan for dialogmøte i grein 1 (fokus på pasienter/brukere): 

1. 25 minutter på pasient 1  

Viktigste funn og tiltak 

Diskusjon rundt implementering 

2. 25 minutter på pasient 2  

Viktigste funn og tiltak 
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Diskusjon rundt implementering 

3. 10 minutter refleksjon 

Gruppeprosess 

Kompetanse 

Hva fikk dere som studenter ut av det? 

Hva fikk praksisstedet ut av det? 

 

En mulig tidsplan for dialogmøte i grein 2 (fokus på barn): 

1. 45 minutter om undervisningsopplegget  

Diskusjon rundt de ulike elementene i opplegget: hva fungerte bra, hva fungerte 
mindre bra, hvorfor. 

2. 15 minutter refleksjon 

Gruppeprosess 

Kompetanse 

Hva fikk dere som studenter ut av det? 

Hva fikk praksisstedet ut av det? 

Mal for tiltaksplan (grein 1) 
Tiltaksplanen er studentgruppens konkrete plan med foreslåtte tiltak, som dere mener kan 

bedre livskvaliteten til pasientene/brukerne dere har utredet. Tiltaksplanen skal dere skrive i 

fellesskap, en plan for hver pasient/bruker, og den skal skrives på en oversiktlig, informativ og 

forståelig måte.  

 

Dere må selv vurdere hva som er relevant å ha med i tiltaksplanen. TVEPS har utarbeidet en 

mal for tiltaksplan som dere er velkommen til å benytte. Denne er presentert på neste side og 

ligger også som PDF på våre nettsider: TVEPS maler og manualer. På bakgrunn av møtet med 

pasient/bruker velger dere selv hvilke og hvor mange tiltak dere har med. Dersom en 

jusstudent deltar på gruppen, kan en femte kolonne brukes for å komme med juridiske 

betraktninger i forhold til tiltakene.  

 

Tiltaksplanene sendes elektronisk og lagres tilgjengelig for alle som arbeider med TVEPS. Pass 

på å anonymisere pasientens identitet, f.eks: Pasient 1: Kvinne, 84 år. Ikke navn.  

 

NB: Tiltaksplan sendes til TVEPS-koordinator senest to dager før dialogmøtet. Koordinator 

sender denne videre til praksissted og fasilitator fra TVEPS, som deltar på dialogmøtet. 

 

https://www.uib.no/tveps/123991/tveps-manualer-og-maler
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Person X - kjønn/alder (NB: anonymisert) 

 
Gruppe nr/dato   

Studentenes navn/fag 

 

Generelt (200-300 ord)  
Hovedinntrykk  
Humør, kognisjon, allmenntilstand  
Egen forståelse av situasjon og behov  
Nettverk og arbeid (familie, venner, kolleger, fritid) 
 
Tidligere funksjonstap; sykdommer/helseplager (100-200 ord)  
Kort beskrivelse  
Medikamenter, annen tidligere behandling 
  
Eksisterende tiltak (100-200 ord)  
Oversikt/stikkord 
  
Funksjonsnivå per i dag (300-500 ord)  
Styrker og problemområder  
Leder opp mot tiltaksplanens konkrete råd 
 
TILTAKSPLAN  
 

 

FUNKSJONSTAP/UTFORDRINGER 

 

TILTAK 

 

HVORDAN 

 

HVORFOR 

Utfordring 1 Tiltak 1 

 

Fra de ulike fagområdene satt 

sammen 

 

Rasjonale for tiltaket 

 

Utfordring 2 
Tiltak 2 

 

Fra de ulike fagområdene satt 

sammen 

 

Rasjonale for tiltaket 

Utfordring 3 Tiltak 3 
Fra de ulike fagområdene satt 

sammen 

 

Rasjonale for tiltaket 

 

(Forts.) 
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Undervisningsopplegg i barnehage (grein 2) 
For de som har TVEPS praksis i grein 2 er det ikke en tiltaksplan, men et undervisningsopplegg 

som skal utarbeides. Vi har ikke laget noen mal for et slikt undervisningsopplegg, dette for at 

dere skal stå friere til å skape en kreativ undervisningsform.   

Oppdraget er likevel nærmere beskrevet i Manual for barnehage som ligger på vår nettside: 

TVEPS maler og manualer Her er et kort utdrag: 

Oppgave for TVEPS-gruppen: 

Lage og gjennomføre et tverrfaglig pedagogisk opplegg med fokus på helse og livsmestring, - 

tilpasset barnehagebarn.  

Studentene velger selv hvordan de vil gå frem, så lenge det blir helhetlig, interaktivt og 

tilpasset de eldste barna i barnehagen. Det vil si at det skal gis grundige forklaringer på 

barnas nivå, - med rom for spørsmål og dialog. Det kan være musikk, lek, skuespill, - alt etter 

fantasien!  

o Mat – fra munnen og gjennom magen 
o Vonde følelser/gode følelser  
o Læring og motivasjon 
o Kropp og skjelett 
o Finmotorikk  
o Tenner 
o Sanser 
o Språk 

Refleksjon (gjelder begge greiner i TVEPS-praksis) 
Refleksjonsbegrepet står sentralt i TVEPS. I TVEPS-praksis lærer dere tverrprofesjonelt 

samarbeid gjennom erfaringslæring: dere lærer gjennom å reflektere over konkrete 

samarbeidssituasjoner. For best mulig læringsutbytte bør dere reflektere over både egen rolle 

i gruppen (hvordan du selv bidrar), andres rolle i gruppen (hvordan hver av de andre 

gruppemedlemmene bidrar), og over hvordan samspillet foregår i gruppen som helhet. 

Eksempler på sentrale refleksjonsmomenter:  

o Deltakelse og dominans: er det likeverdig dialog mellom alle gruppemedlemmene eller er 

det en som dominerer?     

o Polariteter: er det spenninger mellom ulike grupperinger innad i gruppen? 

o Beslutning og eierskap: er det én, noen få eller alle i gruppen som har den endelige 

beslutningsretten? 

o Informasjonsdeling: deles informasjon mellom gruppemedlemmene på en saksorientert 

nøytral måte eller en personorientert subjektiv måte, hvilken type informasjon deles 

overflatisk og hvilken deles utdypende? 

o Framdrift: er det målrettet aktivitet i gruppen eller er det stadige avsporinger underveis?  

https://www.uib.no/tveps/123991/tveps-manualer-og-maler


12 
 

o Ikke-tema: er det noe som åpenbart burde diskuteres, og som alle vet men ingen vil snakke 

om? 

Ovennevnte momenter kan være nyttige å ha i mente når det gjelder refleksjon over 

gruppedynamikk, men også når det gjelder egenrefleksjon og refleksjon over andre 

enkeltmedlemmer i gruppen. I tillegg kommer refleksjon over egen og andre profesjoners 

faglige bidrag i utredningsarbeidet og arbeidet med tiltaksplanen.  

Refleksjonsnotat 
Siden refleksjon er grunnsteinen for et optimalt læringsutbytte, tar notatet dere skal levere 

inn etter TVEPS-praksis nettopp form av et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatene er 

tilgjengelige for faglig og administrativt personale tilknyttet TVEPS. Ved siden av å være et 

læringsredskap for dere, brukes notatene i anonymisert form også i forskningsøyemed og som 

tilbakemelding til fagmiljø som bidrar med studenter og pasienter i prosjektet. 

Refleksjonsnotatet består av et kvantitativt evalueringsskjema og åpne tekstspørsmål der dere 

får frem individuelle tanker og erfaringer dere har gjort dere i løpet av TVEPS-praksis. 

Refleksjonsnotatet skal virke bevisstgjørende for dere i forhold til tverrprofesjonell 

samarbeidslæring, og hjelpe dere å få maksimalt utbytte av TVEPS-praksisen. Dere får tilgang 

til refleksjonsnotatet via en lenke dere får tilsendt samme uke som dialogmøtet. Det kan være 

lurt å gjøre notater underveis, mens TVEPS-praksisen er friskt i minne. Refleksjonsnotatet 

besvares senest to uker etter endt TVEPS-praksis.  

 

Spørsmål som skal besvares i refleksjonsnotat: 

 
o Hva i læringssituasjonen ga deg følelsen av å lære? 
 
o På hvilke måter nå etterpå merker du at du har lært noe?  
 
o Hvordan virket det å delta i gruppen inn på din faglige identitet?  
 
o Hvordan opplevde du dialogmøtet? 
 
o Hvordan opplevde du samspillet i teamet? 
 
o På hvilke måte opplever du at din erfaring og din profesjons særegne kompetanse er 

relevant i oppfølging av pasienter på dette praksisstedet? 
 
o Evaluering av TVEPS-praksis: Har du ris eller ros? Hva bør vi forandre, og hva bør ikke 

endres? 
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Organiseringen av TVEPS  
TVEPS er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (Det medisinske fakultet, Det 

psykologiske fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design), Høgskulen 

på Vestlandet (Avdeling for helse- og sosialfag), Fjell kommune og Bergen kommune. 

Kontakt 
 

Hjemmeside: www.uib.no/tveps 

Epost: tveps@uib.no 

 

Leder: 

Ane Johannessen, Universitetet i Bergen 
Ane.Johannessen@uib.no  
 

Administrerende koordinatorer: 
 
Gunhild Agdesteen, Universitetet i Bergen      
gunhild.agdesteen@uib.no       
 
Elin Christine Gundersen, Universitetet i Bergen 
elin.gundersen@uib.no 
         

Nestledere: 

Anders Bærheim, Universitetet i Bergen 
Anders.Barheim@uib.no 
 
Sissel Johansson Brenna, Høgskulen på Vestlandet 
Sissel.Johansson.Brenna@hvl.no  
 
Reidun L. Skeide Kjome, Universitetet i Bergen 
Reidun.Kjome@uib.no   
 
 
Praksiskoordinator ved HVL med TVEPS-ansvar: 

Anne Charlotte Skahjem 

Anne.Charlotte.Skahjem@hvl.no       

 

 

 
Oppdatert: november 2019 
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