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April 2016 

 

Indledning 

Denne statusrapport har til formål at orientere sygeplejefaglig direktør på Aarhus 

Universitetshospital Vibeke Krøll samt forretningsudvalget om status på studieforløbet InterTværs. 

Forretningsudvalget er repræsenteret af leder af HR Uddannelse og Arbejdsmiljø Dorte Foged, 

områdechef i Aarhus Kommune Lene Offersen, uddannelseschef på VIA University College Jonna 

Frølich, uddannelseschef på SOSU Aarhus Maria Dyhrberg Rasmussen, professor Jesper Stentoft, 

uddannelseskoordinator Birthe Nissen og implementeringsleder for InterTværs Karin Reinholt 

Laugesen. InterTværs har været afviklet siden 2013. Studiemodellen blev færdigudviklet i foråret 

2015 og har det sidste år haft karakter af at være et implementeringsprojekt. 

 

Afvikling 

InterTværs afvikles to gange om året, i uge 9 og 10 samt i uge 38 og 39. Aktuelt er InterTværs 

implementeret på følgende afdelinger på Aarhus Universitetshospital: 

• Geriatrisk afdeling G, afsnit G2 (P. P. Ørumsgade) 

• Neurokirurgisk afdeling NK, afsnit NSA 5/6 (Nørrebrogade) 

• Neurologisk afdeling F, afsnit F2 (Nørrebrogade) 

• Hæmatologisk afdeling R, afsnit R70/R170 (Tage-Hansens Gade) 

• Ortopædkirurgisk afdeling E, afsnit ESA 2 (Tage-Hansens Gade) 

Der er i foråret 2016 taget kontakt til afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, afdeling for 

Hjertesygdomme samt afdeling for Urinvejskirurgi, hvorfra der i øjeblikket afventes svar. 

 

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) 
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I det forgangne år har der været taget kontakt til andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, 

som desværre, pga. især organisatoriske forandringer internt i afdelingerne, har sagt nej til at 

afprøve studieforløbet. Det skal nævnes, at flere af disse afdelinger efterfølgende har igangsat 

studieforløb inspireret af InterTværs. Det kan eksempelvis nævnes, at i Nyremedicinsk sengeafsnit 

blev der i april 2015 igangsat et interprofessionelt studieforløb hvor fysioterapeutstuderende, 

medicinstuderende og sygeplejestuderende lærer med, af og om hinanden i samarbejde med 

patienten. Der er vejledere fra alle tre faggrupper tilknyttet projektet. Nyremedicinsk afdeling 

evaluerer projektet sommeren 2017. I Medicinsk Endokrinologisk afdeling har en 

sygeplejerstuderende og en diætiststuderende været sammen om et patientforløb, hvor de 

selvstændigt har haft konsultationerne og efterfølgende drøftet patientens problemstillinger med 

afsæt i egen fagprofil. Endvidere har InterTværs medført, at der flere steder i organisationen er 

kommet mere fokus på interprofessionelt samarbejde og tværsektorielle overgange. Eksempelvis 

sammensatte forretningsudvalget i foråret 2015 fire decentrale arbejdsgrupper, som hver skulle 

arbejde med et innovationsspørgsmål der skulle afprøves i den kliniske praksis, hvor det 

interprofessionelle aspekt og/eller det tvæsektorielle aspekt var i fokus. Desuden er 

sparringsgruppen bag InterTværs på VIA University College i øjeblikket optaget af, at få inddraget 

og tydeliggjort det interprofessionelle/tværprofessionelle perspektiv i de pågående justeringerne af 

sundhedsuddannelserne, der træder i kraft fra september 2016. Der er øremærket 20 ETSC point til 

formålet. 

 

Følgende studerende har deltaget i InterTværs: 

• Medicinstuderende og introduktionslæger 

• Sygeplejerskestuderende modul 11 

• Fysioterapeutstuderende modul 9 

• Ergoterapeutstuderende modul 9 

• Ernærings- og sundhedsstuderende modul 9 og modul 13 

• Bioanalytikerstuderende modul 13 

 

Fremover skal der deltage radiografstuderende på modul 11. Endvidere har forretningsudvalget 

besluttet, at der til efteråret 2016 skal gennemføres to prøveforløb, hvor der i to team deltager en 

social- og sundhedsassistentelev, som har tre fag på ekspertniveau. 

 

For at rekruttere flere medicinstuderende har der været afviklet møde med repræsentanter fra 

henholdsvis lægeuddannelsen på Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, 
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Forretningsudvalget og InterTværs arbejdsgruppen. På mødet blev det besluttet, at der på 3. 

semester/kandidatniveau på medicinstudiet skal oprettes et fire ugers klinikophold (tæller for et 

valgfag), hvoraf to uger er med deltagelse i InterTværs. 

 

Erfaringer 

Der er vigtigt, at studieforløbet tilpasses den enkelte afdeling/plejebolig og samtidig at teamet af 

studerende sammensættes ud fra de professioner, som er relevante for det enkelte patient- 

/borgerforløb. I afvikling af studieforløbet bør antallet af forskellige professioner være minimum 

tre. Erfaringer har vist, at det er vanskeligt at følge en nyudskrevet borger i plejeboligerne, derfor 

anbefales det, at der i udvælgelse af borgeren primært er fokus på, at alle fagprofessioner kan være i 

spil. 

 

Kompetenceudvikling af kliniske vejledere/undervisere 

Der har siden 2013 i alt været afviklet 4 to-dags kurser i ”Interprofessionel læring og samarbejde” 

(IPLS), med henblik på kompetenceudvikling af vejledere og undervisere, som faciliterer de 

studerendes interprofessionelle læreprocesser. Endvidere har der i 2014 været afholdt et 

robusthedsseminar. Til alle seancer har uddannelseskonsulent Anette Lykke Nielson og Jette 

Hovedskov Nielsen været primære undervisere. 

 

I den kliniske praksis har der, i forbindelse med afvikling af InterTværs i henholdsvis uge 38 og 39 

2015 samt uge 9 og 10 2016, været vejledersparring ved uddannelseskonsulent Anette Lykke 

Nielson. Hun har i en dag fulgt teamet af vejledere i deres kliniske praksis i forhold til vejledning 

og facilitering af studerende. Undervejs har der været indlagt seancer til feedback, som vejlederne 

så efterfølgende har kunnet anvende. 

 

Der er planlagt et nyt kursus i ”Interprofessionel læring og samarbejde” til august 2016 og 

endvidere vejledersparring i klinikken i forbindelse med afvikling af InterTværs i uge 38 og 39 

2016. 

 

Præsentation af InterTværs i relevante fora 

2015 

• På VIA Aarhus’ interne temadag: ”Nye læringsformer i VIA”, som blev afholdt oktober 

2015, blev InterTværs præsenteret under sporet ”Samarbejde med professioner, 

civilsamfund og erhverv”. 



 5 

• På facilitatoruddannelsen i Glostrup blev InterTværs i oktober 2015 præsenteret via oplæg 

og efterfølgende interview af en studerende, som havde deltaget i forløbet. 

 

• I november 2015 blev InterTværs præsenteret på den internationale NipNet konference i 

form af dels et oplæg og dels en poster, der efterfølgende vandt prisen for bedste poster. Alle 

deltagere i arbejdsgruppen InterTværs var repræsenteret på konferencen. 

 

2016 

• På Bioanalytikernes dag i marts 2016 holdt to bioanalytikerstuderende oplæg om deres 

læring i forbindelse med deltagelse i InterTværs. 

 

• April 2016 blev InterTværs fremlagt for hele HR afdelingen i MSO (Magistrat for Sundhed 

og Omsorg) hvor to studerende efterfølgende fortalte om deres læring i forløbet. 

 

• I 2016 er der optaget et abstrakt på den internationale konference i Oxford ”All Together 

Better Health Vlll” som foregår den 6.-9. september 2016. Tre repræsentanter fra 

arbejdsgruppen deltager på konferencen. 

 

For at kunne henvise til modellen på internationale konferencer, arbejdes der i øjeblikket med at 

oversætte modellen til engelsk.  

 

Skrevet af  

Implementeringsleder Karin Reinholt Laugesen 

Dokumentet har været drøftet i den nedsatte arbejdsgruppe1 for InterTværs. 

 

 

                                                 
1  Senior lektor Birgitte Sørensen (VIA University College), uddannelsesansvarlig Lene Buur Meyer (Aarhus 
Kommune), afdelingslæge Marika Poulsen (Aarhus Universitets hospital) klinisk underviser/fysioterapeut Bodil 
Thomsen (Aarhus Universitetshospital), klinisk underviser/ergoterapeut Hannah Vibeke Klüver Jensen (Aarhus 
Universitetshospital), Ph.d studerende Tina Kramer (Aarhus Universitetshospital) og implementeringsleder Karin R. 
Laugesen. 


