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Indledning

Denne årlige statusrapport har til hensigt, at orientere sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen 

samt den øvrige ledelse på Aarhus Universitetshospital, om status på studieforløbet InterTværs, fra 

april 2017 til april 2018. Endvidere er statusrapporten tiltænkt øvrige interessenter, som har 

interesse for studieforløbet.

Med hensyn til baggrundsmateriale henvises til:

• Statusrapporterne fra henholdsvis 2017 og 2016

• Beskrivelse af det ”Valgfrie element - InterTværs” fra 2017

• Beskrivelse af ”Model InterTværs” fra 2015

• Erfaringsopsamlingsrapporterne fra henholdsvis 2014 og 2013
Dokumenterne kan findes på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside via følgende link: 

www.auh.dk/intertvars

Med bekendtgørelserne fra 2016 er InterTværs ændret fra at være et to ugers klinisk studieforløb 

med forankring i klinikken, til at blive en del af et seks ugers valgfrit element for studerende på 7. 

semester på VIA University College. Som konsekvens heraf afvikles forløbet med to uger i klinik 

og fire uger på uddannelsesinstitutionen. Det valfrie element er en måde for 

professionsuddannelserne, at imødekomme kravene om at tilbyde tværprofessionelle og 

tværsektorielle uddannelseselementer.

Sideløbende med tilrettelæggelsen af det valgfrie element er der på medicinstudiet, Aarhus 

Universitet, på 9. semester/ kandidatdelen oprettet et fire ugers klinikophold (valgfag). De 

medicinstuderende fra dette valgfag deltager sammen med de øvrige 

sundhedsprofessionsstuderende i det valgfrie element. 

Det første valgfrie element, som var planlagt til efteråret 2017, måtte aflyses grundet for få 

tilmeldte. Som erstatning herfor blev der afviklet tre traditionelle InterTværs forløb. 

Der er dog noget der tyder på, at det valgfrie element er ved at finde fodfæste, idet der i foråret 

2018, har været afviklet fem studieforløb med deltagelse af studerende fra seks forskellige 

professioner. Ligesom der planlægges fire-fem forløb i efteråret.

2



Afvikling

I efteråret 2017 blev det traditionelle to ugers InterTværs afviklet på følgende afdelinger på Aarhus 

Universitetshospital1:

• Ældresygdomme, sengeafsnit 1

• Ældresygdomme, sengeafsnit 2

• Urinvejskirurgi, sengeafsnit

Følgende seks forskellige professioner deltog:

• Medicinstuderende (12. semester)

• sygeplejestuderende (6. semester)

• Fysioterapeutstuderende (4. semester)

• Ergoterapeutstuderende (4. semester)

• Radiografstuderende (6. semester)

• Tandplejerstuderende (modul 9)

Det var første forløb hvor tandplejerstudernde fra institut for Odontologi og Oral Sundhed på 

Aarhus Universitet deltog. Efterfølgende blev deres deltagelse evalueret som værende meget positiv

i forhold til det interprofessionelle læring for temaet af studerende og endvidere, gav deres 

deltagelse god mening i henhold til behandling og pleje af patient-/borgerforløbet.

I forår 2018 overgik studieforløbet til et seks ugers valgfrit element, afviklingen er illustreret via 

følgende figur.2
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Fremlæggelse

På Aarhus Universitetshospital blev det afviklet på følgende afdelinger3:

• Ældresygdomme, sengeafsnit 1

• Ældresygdomme, sengeafsnit 2

• Neurologisk afdeling F

• Urinvejskirurgi, sengeafsnit

• Hæmatologisk afdeling R

1Følgende plejehjem i Aarhus Kommune deltog: Plejehjemmet Ceres Huset (Område Midt) og Plejehjemmet Solbjerg 
(Område Syd). Endvidere blev der oprettet kontakt til Kræftpatienternes hus, Hejmdal og til Folkesundhed i Aarhus, 
som teamet fra Urinvejskirurgi besøgte i den anden uge.
2 Medicinstuderende og tandplejerstuderende deltog i fire uger, ugerne 2+3+4+5. Alle deltog i den fælles fremlæggelse 
torsdag i uge 6.
3Følgende plejehjem i Aarhus Kommune deltog: Plejehjemmet Sandkåesvej (Område Vest), Sundheds- og 
omsorgshotellet Vikærgården, Plejehjemmet Vejlby (Område Christiansbjerg), Plejehjemmet Ceres Huset (Område 
Midt) samt Plejehjemmet Søholm (område Vest)
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Følgende seks forskellige professioner deltog i studieforløbet:

• Medicinstuderende (9. semester)

• sygeplejestuderende (7. semester)

• Ergoterapeutstuderende (7. semester)

• Bioanalytikerstuderende (7. semester)

• Radiografstuderende (6. semester - UCN)

• Tandplejerstuderende (modul 11)

Kompetenceudvikling af kliniske vejledere/undervisere

Der er afviklet kursus i interprofessionel læring og samarbejde (IPLS) for kliniske 

vejledere/undervisere på Aarhus Universitetshospital i efterår 2017 og forår 2018. Formålet med 

kurset har været, at klæde vejledere/undervisere på til at imødekomme kravene på de nye 

sundhedsrettede professionsuddannelser i forhold til tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Endvidere blev der i juni 2017 afviklet et seminar med titlen ”Samarbejde om tværprofessionelt og 

tværsektorielt valgfrit element” hvor både kliniske og teoretiske vejledere/ undervisere var inviteret.

På seminaret gav ph.d. og lektor Sine Lehn-Christiansen fra RUC i Roskilde sit syn på, hvordan 

studerende kan inspireres og motiveres til at udøve interprofessionelt samarbejde.

Præsentation af studieforløbet i relevante fora

På temadagen ”Fremtidens sundhedsfaglige professionsuddannelser”, der blev afviklet af VIA 

University College i Region Midt den 1. marts 2018, var Cathrine S. Nielsen, lektor ph.d. VIA og 

Karin R. Laugesen, uddannelsesansvarlig cand.cur. AUH inviteret til at præsentere det 

”Sammenhængende patient-/borgerforløb på tværs af faglighed og sektorer” via en workshop. 

 

På et Udviklingsmøde for klinisk uddannelse på Center for klassisk neurologi på Vestdansk Center 

for rygmarvsskader i Viborg præsenterede Lucille M. Lykke, ergoterapeut, samt tidligere 

studerende i InterTværs og Karin R. Laugesen, uddannelsesansvarlig cand.cur. AUH studieforløbet.

Fokus var rettet imod studieforløbets udvikling samt de tværprofessionelle og tværsektorielle 

elementer.

På konferencen der afvikles af AMEE (The Association for Medical Education in Europe) i Basel 

til august 2018, har Marika Poulsen, overlæge på Neurologisk afdeling F, AUH fået antaget et 

abstract med titlen ”InBetween: Interprofessional Education in multiple sectors increases learning 

relevant of workplaces”.
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Fremadrettet

InterTværs har gennem årene vist sig at være et unikt udviklingsprojekt som spreder ringe i vandet. 

På Aarhus Universitetshospital har der således på flere afdelinger, været afviklet tværprofessionelle 

studieforløb af kortere varighed, ligesom der er øvet tværprofessionelle elementer, hvor studerende 

på tværs af professioner har samarbejdet om pleje, behandling og rehabilitering af og med patienter.

De idéer der er genereret heraf, præsenteres på en Boot Camp i efteråret 2018. Formålet er, at 

inspirere kliniske vejledere/undervisere til udvikling og forbedring af tværprofesionelle 

studieaktiviteter for studerende på Aarhus Universitetshospital, dette med henblik på at de 

studerende i fremtiden kan bidrage til et sammenhængende sundhedsvæsen.

I henhold til det valgfrie element, så foregår der i øjeblikket forhandlinger om allokering af 

vejlederressourcer for terapeuterstuderende på Aarhus Universitetshospital. Grunden hertil er, at 

aflønning af vejledere på terapeutområdet er forskelligt fra andre professioner. 

Endvidere er det en udfordring at træffe aftaler med vejledere til medicinstuderende på Aarhus 

Universitetshospital, dette til trods for, at det valgfrie element er blevet forankret i et valgfag på 9. 

semester/kandidatdelen. Konsekvensen heraf er, at der afvises ansøgere fra medicinstudiet.

Flere afdelinger på Aarhus Universitetshospital har udtrykt interesse for at afvikle InterTværs, 

således afholdes der i maj 2018 møde med Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, med 

henblik på deltagelse i det valgfrie element fremadrettet.

Skrevet af Karin Reinholt Laugesen4

Implementeringsleder for studieforløb InterTværs på Aarhus Universitetshospital

4 Statusrapporten er drøfte med uddannelsesansvarlig og  Ph.d studerende Tina Kramer

5


