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Indledning

Hensigten med denne statusrapport er, at orientere sygeplejefaglig direktør på Aarhus 

Universitetshospital Inge Pia Christensen samt forretningsudvalget om status på studieforløbet 

InterTværs. Repræsentanter i Forretningsudvalget er leder af Uddannelse og Arbejdsmiljø, Kvalitet 

og Udvikling på Aarhus Universitetshospital Dorte Foged, Områdechef i Aarhus Kommune Lene 

Offersen, Uddannelseschef på VIA University College Jonna Frølich og Uddannelseschef på SOSU

Aarhus Karen Brix Roed.

Studieforløbet InterTværs opstod med afsæt i en idé om, at uddannelser relateret til patientforløb 

fordrer mulighed for både at samarbejde med andre professioner samt at følge forløb både indenfor 

og på tværs af sektorgrænsen. Derfor blev der i 2012 nedsat en styregruppe med 

ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune, Aarhus 

Universitet og VIA University College, hvor formålet var, at udvikle en studiemodel der netop 

imødekommer de udfordringer der er i forhold til styrkelse af det sammenhængende 

patient-/borgerforløb i sundhedsvæsnet. I 2013 blev det første pilotprojekt afviklet og i 2015 var der

beskrevet en studiemodel, som de sidste to år har haft karakter af at være et 

implementeringsprojekt. Studieforløbet afvikles to gange om året, hvor teamet af studerende den 

første uge varetager behandling, pleje samt koordinere udskrivelse af en-to patienter under 

indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. I den anden uge varetages behandling og pleje af en 

borger i Aarhus Kommune.

Der henvises endvidere til statusrapporten fra 2016, modellen over studieforløbet fra 2015 samt to 

erfaringsopsamlingsrapporter fra henholdsvis 2014 og 2013. Dokumenterne kan findes på Aarhus 

Universitetshospitals hjemmeside via følgende link: www.auh.dk/intertvars
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Afvikling

InterTværs har siden det overgik til at være et implementeringsprojekt i 2015, været afviklet på 

følgende afdelinger på Aarhus Universitetshospital:

• Ældresygdomme, sengeafsnit 1 og sengeafsnit 2 (Palle Juul-Jensens Boulevard)

• Urinvejskirurgisk afdeling K (Palle Juul-Jensens Boulevard)

• Neurokirurgisk afdeling NK (Nørrebrogade) 

• Neurologisk afdeling F (Nørrebrogade)

• Hæmatologisk afdeling R (Tage-Hansens Gade)

• Ortopædkirurgisk afdeling E (Tage-Hansens Gade)

I Aarhus Kommune har InterTværs været afviklet i følgende plejeboliger: 

• Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården

• Plejehjemmet Ceres Huset (område Midtbyen)

• Plejehjemmet Trøjborg (område Christiansbjerg)

• Plejehjemmet Sifsgården (område Vest)

• Plejehjemmet Sabro (område Vest)

• Plejehjemmet Sønderskovhus/Bjørnshøj (område Nord)

Følgende studerende/elever har deltaget i InterTværs efter det overgik til at været et 

implementeringsprojekt i 2015:

• Medicinstuderende og introduktionslæger

• Sygeplejerskestuderende modul 11

• Fysioterapeutstuderende modul 9

• Ergoterapeutstuderende modul 9

• Ernærings- og sundhedsstuderende modul 9 og modul 13

• Bioanalytikerstuderende modul 13

• Radiografstuderende modul 11

• Social- og sundhedsassistentelever (indtil videre været såkaldte prøveforløb)

Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet har rettet en henvendelse vedrørende

at få to tandplejestuderende på modul 9 med i studieforløbet i efterår 2017, hvilket 

Forretningsudvalget har vurderet giver god mening både for teamet af studerende samt for 

patient-/borgerforløbene.

Kompetenceudvikling af kliniske vejledere/undervisere

For at kompetenceudvikle de vejledere/undervisere der faciliterer de studerendes interprofessionelle

læreprocesser, har der siden 2013 været afviklet to-dags kurser i ”Interprofessionel læring og 

samarbejde” (IPLS). Endvidere har der efterfølgende været vejledersparring i den kliniske praksis. 

Kompetenceudviklingen har været finansieret med midler fra Region Midt, i alt 400.000 kr. På 

Aarhus Universitetshospital er det besluttet, at tilbyde kurset i IPLS for alle vejledere/undervisere 
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der har ansvar for studerende/elever. I Aarhus Kommune har alle vejledere/undervisere været på et 

intern to dags kursus i IPLS.

Præsentation af InterTværs i relevante fora, efterår 2016

InterTværs fik optaget et abstrakt på den internationale konference i Oxford ”All Together Better 

Health Vlll”, som foregik den 6.-9. september 2016. Studieforløbet blev præsenteret via en poster, 

som efterfølgende vandt prisen for bedste poster.

InterTværs fremadrettet

I bekendtgørelserne for de sundhedsfaglige professionsuddannelser anno 2016, er der beskrevet 20 

ECTS point til tværprofessionelt1 og tværsektorielt samarbejde, hvorfor det i Forretningsudvalget er

blevet besluttet, at InterTværs skal indgå som et valgfrit element på 7. semester på VIA University 

College. Valgmodulet, som forventes afviklet første gang i forår 2018, vil have en varighed på seks 

uger, hvor formålet vil være følgende:

• At samarbejde i et tværprofessionelt team på tværs af sektorer
• At følge patient-/borgerforløb i sundhedsvæsen og agere i et tværprofessionelt samarbejde 

således at patienten/borgeren oplever sammenhæng i forløbet
• At agere myndigt og påtage sig ansvar med udgangspunkt i et samfundsengagement og i 

dialog med patienten/borgeren 
• At finde muligheder i hverdagspraksis til udvikling af fællesmængden i den 

sundhedsprofessionelle og tværsektorielle praksis med og til gavn for borgeren/patienten i 
det samlede sundhedsvæsen.

På medicinstudiet er der på 3. semester/kandidatniveau blevet oprettet et fire ugers klinikophold 

(tæller for et valgfag) som deltager i ovennævnte valgfrie element - hvoraf to uger er med deltagelse

i InterTværs.

Der er i juni 2017 planlagt et seminar for både kliniske og teoretiske vejledere/undervisere hvor 

formålet er, at kvalificere til det nye valgfrie element.

1

Det valgfrie element anvender begreberne ”Tværprofessionel og tværsektoriel” med reference til bekendtgørelser om 
professionsuddannelser 2016. Termen "tværprofessionel" er en dansk/nordisk term, som i valgfaget anvendes med samme betydning 
som interprofessionalitet. Internationalt er der forskellige definitioner af tværprofessionel uddannelse og tværprofessionelt 
samarbejde. I det tværprofessionelle valgfrie element forstås begreberne ud fra følgende definitioner: Ved tværprofessionel 
uddannelse (Interprofessional Education) forstås: "Interprofessional Education occurs when two or more professions learn with, 
from and about each other to improve collaboration and the quality of care" (CAIPE 2002). Ved tværprofessionelt samarbejde 
(Collaborative Practice) forstås: "Working in partnership between professions and/or between organizations with individuals, 
families, groups and communities" (Barr et Low 2013: 3). 
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Perspektivering

Afvikling af det første valgfrie element var oprindelig planlagt til efterår 2017, men bliver ikke 

gennemført pga. for få tilmeldte. Det er derfor besluttet i stedet at afvikle traditionelle InterTværs 

forløb i efteråret 2017. Med de mange forskellige tilbud studerende stilles overfor i de valgfrie 

elementer, hvoraf flere studerende vælger at tilbringe de seks uger på hospitaler udenfor Danmark, 

er spørgsmålet hvorvidt det i fremtiden bliver muligt at rekruttere til ”InterTværs - valgfrie 

element”. Selv med fuld opbakning til forløbene er det et forholdsvis lille antal studerende, som får 

mulighed for at øve tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, med erfarne vejledere og 

indenfor noget nær optimale rammer. Det er meget få steder i verden det er lykkedes at etablere 

kliniske studieforløb på tværs af professioner, og meget sporadisk på tværs af sektorer. Det kan 

derfor siges, at vi med InterTværs har noget unik, som vi med fordel kan bevare og evt. udbygge. 

Etablering af et eller måske to tværprofessionelle studieafsnit på Aarhus Universitetshospital, som i 

samarbejde med Aarhus Kommune kan tilrettelægge tværsektorielle studieforløb, er en mulighed 

som foreslås drøftet i fremtiden.

 

Skrevet af Karin Reinholt Laugesen2

Implementeringsleder for studieforløbet

2
 Statusrapporten er drøfte med Ph.d studerende Tina Kramer og uddannelseskonsulent i Aarhus Kommune Lene Buur Meyer.
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