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Formålet med et valgfrit element på tværs af uddannelse, praksis og 
professioner 

• At samarbejde i et tværprofessionelt team på tværs at sektorer1

• At følge patient/borgerforløb2 i sundhedsvæsen og agere i et tværprofessionelt 
samarbejde således at patient/borgeren oplever sammenhæng i forløbet

• At agere myndigt og påtage sig ansvar med udgangspunkt i et 
samfundsengagement og i dialog med patient/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.

Læringsudbytter 
De studerende skal i den tværprofessionelle/tværsektorielle kontekst samarbejde om 
at opnå følgende læringsudbytter:

Viden:

• forberede sig til deltagelse i patient/borgerforløbet gennem søgning af og 
refleksion over relevant viden

• kan reflektere over patientens/borgerens mål 
• reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger i patient/borgerforløbet 
• reflektere over teorier og metoder i professionsudøvelsen
• reflektere over foretagsomheds- og innovationsmetode til udvikling af nye 

løsninger i samarbejde med borger/patient og professionelle
• reflektere over muligheder og barrierer i teamsamarbejdet.

Færdigheder:

• reflektere over de forskellige professioners mulige bidrag til 
patient/borgerforløbet, med henblik på at samarbejde, planlægge og udføre 
relevante handlinger

• vurdere, forhandle og formidle klinisk beslutningstagning i samspil med 
patienten/borgeren 

1 Internationalt er der forskellige definitioner af tværprofessionel uddannelse og tværprofessionelt samarbejde. 
I det tværprofessionelle valgfrie element forstås begreberne ud fra nedenstående 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)1 
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). 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.

2 Valgfaget anvender betegnelsen patient/borger. Det understreges at det valgfrie element betragter borgeren som  
samarbejdspartner i eget forløb, hvor denne indtager rollen som patient i forløbet.
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• vurdere klinisk lederskab af patient/borgerforløb i samspil med 
patienten/borgeren

• analysere og forholde sig kritisk til patientens/borgerens møde med 
sundhedsvæsenet

• identificere og udvælge et væsentligt problem i patient/borgerforløbet
• udvise foretagsomhed ved at oplukke og undersøge det valgte problem i 

samarbejde med patient/borger og aftagere.

Kompetencer:

• selvstændigt vurdere, organisere, håndtere og påtage sig ansvar for relevante 
indsatser ud fra en situationsbestemt kommunikation med patienten/borgeren

• inddrage, udfordre og mestre forskellige professioners faglige bidrag til en 
samlet og professionel indsats 

• identificere, vurdere og udnytte muligheder i hverdagspraksis til at udvikle 
fællesmængden i den sundhedsprofessionelle praksis

• sætte egen monofaglige forståelse i spil i nysgerrig dialog med de andre i en 
forhandling om og udvikling af nye tværprofessionelle og tværsektorielle 
muligheder og løsninger

• udvikle en bæredygtig, brugbar løsning til gavn for patient/borger og det 
sammenhængende sundhedsvæsen

• argumentere, formidle og udvise foretagsomhed ved at igangsætte forandrende
handlinger i samarbejde med praksis. 

Beskrivelse af forløbets rammer, indhold og organisering
Det valgfrie element omfatter 10 ECTS point, som er fordelt ligeligt mellem teoretiske 
og kliniske ECTS. Dette er i tråd med VIAs studieordninger, hvoraf det fremgår, at 
valgfrie elementer kan afvikles som teoretiske og/eller kliniske ECTS (VIA, 2016 a-e). 

Placeringen af det valgfrie element i de sundhedsprofessionelle 
professionsbacheloruddannelser

Jf. de nye bekendtgørelser og studieordninger på de sundhedsprofessionelle 
professionsbacheloruddannelser, er det valgfrie element med et tværprofessionelt 
fokus placeret inden for de sidste 1½ år af uddannelserne. Placeringen på de 
respektive uddannelser er som følger:

•••• Sygeplejerskeuddannelsen: 7. semester (VIA 2016e)
•••• Bioanalytikeruddannelsen: 6. semester (VIA 2016a)3

3 Det bemærkes, at der er truffet beslutning om, at Bioanalytikeruddannelsen flytter det 
valgfrie element til 7. semester. Dette vil fremgå af en justeret af studieordning, som forventes
klar i foråret 2017
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•••• Ergoterapeutuddannelsen: 7. semester (VIA 2016c)
•••• Radiografuddannelsen: 7. semester (UCN 2016)
•••• Ernæring – og sundhedsuddannelsen (studieretning klinisk diætetik): 

7.semester (VIA 2016b)

I forhold til deltagelse af medicinstuderende og social- og sundhedsassistentelever 
bemærkes følgende:

Medicinstudiet: 9. semesters studerende vil indgå i 4 uger, hvoraf 2 af ugerne er 
forløbet i klinikken. Afhængigt af uddannelsesinstitutionernes semesterplanlægning, 
vil det variere præcist hvilke af de teoretiske uger de vil indgå i.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Ny uddannelse med start februar 2017. 
Eleverne kan eventuelt indgå i forbindelse med den somatiske praktik, der er placeret 
i slutningen af deres uddannelse eller i forbindelse med deres valgfagsuger. Social- og 
sundhedsassistenteleverne er aktuelt deltagende på forsøgsbasis som talentforløb, og 
den fremtidige deltagelse vil afhænge af den endelige evaluering heraf.

Gruppernes sammensætning

På baggrund af erfaringerne fra det eksisterende "InterTværs" anbefales det, at de 
tværprofessionelle teams sammensættes efter følgende principper:

• Der skal minimum indgå 3 professioner i hvert team
• Hvert team består af 3-5 studerende
• Der kan maximalt sættes 7 teams
• I sammensætningen af teams tages der højde for professionernes rolle og 

patientens forløb inden for de specifikke specialer og kliniske afsnit, der er 
stillet til rådighed4.

• I fordeling af studerende til det valgfrie element, tages der højde for 
uddannelsernes indbyrdes dimensionering.

Det valgfrie moduls ressourceforbrug

VIA University College

Der tilknyttes teoretiske undervisere/vejledere fra alle deltagende uddannelser. Alle 
undervisere/vejledere deltager i introduktionen til forløbet. Konkret stiller VIA med en 
vejleder pr. gruppe. Hver gruppe tilbydes vejledning 1 times vejledning dagligt i den 
første uge og 1 time pr. uge i ugerne 4, 5 og 6. Vejlederne deltager desuden på 
fremlæggelsesdagen.

4 Umiddelbart efter at de studerende har valgt det valgfrie element sammensætter repræsentanter fra klinikken, i 
samarbejde med uddannelserne, de aktuelle teams. De kliniske repræsentanter formidler videre til de somatiske og 
kommunale enheder.
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Aarhus Universitetshospital

Da teamet af studerende ikke har kendskab til specialet, er det afgørende, at de 
vejledes af en klinisk sygeplejefaglig vejleder fra det kliniske afsnit hele ugen. 
Derudover skal som minimum en klinisk vejleder/ underviser fra en af de øvrige 
professioner, på skift vejlede teamet af studerende.  De studerende skal have 
mulighed for monofaglig vejledning flere gange i løbet af ugen. Det anbefales at 
InterTværs studerende indgår i den samlede fordeling af studerende på hospitalet, 
således at de ikke tæller som en betydelig ekstra opgave i afdelingerne.

Aarhus Kommune

På de involverede enheder fra Aarhus Kommune vil teamet af studerende fast have 
tilknyttet en vejleder/underviser. Derudover vil der løbende være mulighed for ad hoc 
vejledning fra øvrigt personale. 

Organiseringen omkring det valgfrie element er skitseret i følgende diagram:

Forretnigsudvalget for det 
valgfrie element.
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Uddybning af diagrammet:

InterTværs- valgfrit element er forankret i forretningsudvalget, der er sammensat 
med ledelsesrepræsentanter fra de deltagende organisationer.  Forretningsudvalget 
har nedsat en planlægningsgruppe, der står for den overordnede planlægning og 
beskrivelse af forløbet. Denne er sammensat af repræsentanter og ansvarlige 
kontaktpersoner fra hver enkelt organisation. Disse varetager desuden 
detailplanlægningen i forhold til den lokale afvikling på deres egne institutioner og 
samarbejdet med egne vejledere og øvrige samarbejdspartnere. 

De tynde, tværgående streger i diagrammet er et udtryk for, at InterTværs er bygget 
op som et samarbejdende netværk, hvor alle samarbejdsflader udnyttes. Eksempelvis 
er det oplagt, at de kliniske vejledere/undervisere har et tæt samarbejde i forhold til 
de teams de deler ansvar for.

Sammenhængen mellem det valgfrie element og de tværprofessionelle forløb
tidligere i uddannelserne

Jf. VIA´s studieordninger for de sundhedsfaglige professionsuddannelser, skal de 
studerende gennemføre tværprofessionelle uddannelseselementer svarende til 20 
ECTS. Fokus i disse er sammenhængende og meningsfulde borger- og patientforløb, 
hvor deltagernes professionsfaglige kompetencer udnyttes, og tværprofessionelle 
kompetencer udvikles med afsæt i borgerens og patientens forudsætninger, 
ressourcer og mål. Videre fremgår det, at de tværprofessionelle forløb afspejler 
autentiske, tværprofessionelle og tværsektorielle udfordringer og samarbejder (VIA, 
2016a-e).
Det skitserede forløb medvirker således til – jvf. formålet og læringsudbytterne – at 
sikre videre progression i de studerendes læring i forhold til de tværprofessionelle og 
tværsektorielle aspekter beskrevet i studieordningerne.

Forløbets struktur og indhold

Det vil variere fra år til år hvilke uger VIA Sundhed har semesterstart. Nedenstående 
fordeling illustrerer, hvordan forløbet vil være placeret i efterårssemesteret 2017. 

Uddannelserne er hovedansvarlige for den fælles undervisning og vejledning i uge 36, 
39, 40 og 41, svarende til uge 1,4, 5 og 6 i det valgfrie element.
Klinikken er hovedansvarlig for forløbet i uge 37 og 38, svarende til uge 2 og 3 i det 
valgfrie element, og deltager i det efterfølgende innovationsforløb.

Efterår 2017

Uge 1
Uge 3

Uge 2
Uge 37

Uge 3
Uge 38

Uge 4
Uge 39

Uge 5
Uge 40

Uge 6
Uge 41 
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Herefter følger en overordnet beskrivelse af indhold samt forslag til studiemetoder.

Uge 1 
Introduktion til forløbet. 

• Det valgfrie element som afsæt for bachelorprojektet drøftes.
• Teamdannelse

I teams (studerende i teamet med kliniske og teoretiske undervisere)

• icebreakers med henblik på at lære hinanden at kende
• reflektere erfaringer med og viden omkring tværprofessionalitet fra såvel 

praksis som teori 
• reflektere erfaringer med og viden omkring patient-/borgerforløbet 

monoprofessionelt fra såvel praksis som teori 
• samarbejdsøvelser 
• tværprofessionalitet og tværsektorielt samarbejde. Dialog om begreberne og 

deres betydning såvel indenfor som på tværs af teams.

Beskrivelse af muligt patient/borgerforløb udleveres.

Teamet arbejder med:
• målsætninger for forløbet, samt beslutningstagning, opgavedeling, ledelse og 

prioritering af tid og ressourcer
• egen monofaglighed i forhold til den praksis teamet skal ud i

• beskrivelse af en forestillet handleplan for det patient-/borgercentrerede 
tværprofessionelle tværsektorielle samarbejde 

Introduktion til InterTværs 
• Tildeling af afdeling/speciale 
• Teamet orienterer sig i/ læser om specialet, pleje, behandling og rehabilitering.
• Forbereder sig praktisk til InterTværs forløbet  

Introduktion til innovationsforløb
• forberede skridtet “fra tanke til handling”, så teamet kan arbejde foretagsomt 

på de problemstillinger, de identificerer uge 2 og 3 i klinikken.

Løbende faglige oplæg, der udfordrer forståelser og politiske beslutninger og 
intentioner, indenfor det patient-/borgercentrerede, tværprofessionelle og 
tværsektorielle samarbejde og innovation. 

Forslag til konkrete øvelser og teoretiske tilgange

Tværprofessionelt samarbejde:
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• forumteater med fokus på teamsamarbejde, gruppedynamik og 
konflikthåndtering  
http://www.forumteatretprisme.dk/forumteater/

Innovative tilgange
• Foretagsomhedspædagogik og skubmetoden (Kirketerp,2012)
• Effectuation (Sarasvathy, 2001,  Sarasvathy, 2011) 

https://innovation.sites.ku.dk/model/sarasvathy/

Uge 2-3
Afvikles med inspiration fra modelbeskrivelsen for InterTværs, som ses på følgende 
link: www.auh.dk/intertvars 

Der er studieaktivitet svarende til 40 timer pr. uge og mødepligt i klinikken svarende 
til minimum 30 timer pr. uge.

I første uge af studieforløbet samarbejder teamet af studerende på et sengeafsnit, 
hvorefter de følges ad på et plejehjem eller lignende, hvor de samarbejder med en 
borger

1. uge: Teamet af studerende får ansvaret for patienten og dennes pårørende. Udover
at varetage opgaver indenfor pleje, diagnostik, behandling og rehabilitering af 
patienten, er det også teamet som planlægger, koordinerer, dokumenterer og er 
ansvarlige for modtagelse, overflytning, udskrivelse af patienten.

2. uge: Teamet af studerende varetager pleje, behandlings- og rehabiliteringsopgaver 
for borgeren samt planlægger, koordinerer og dokumenterer disse.
Fredag: Teamet af studerende interviewer den patient/borger, som de har haft 
ansvaret for i uge 1.

Teamet af studerende vejledes tværprofessionelt af et team af kliniske vejledere/ 
undervisere fra deres egne professioner. 

Studiemetoder:

• Udarbejdelse af fælles mål, som er patient/ borgers mål.

Til udarbejdelse af målet kan anvendes ex. retningslinje for ”Målsamtale” eller 
”COPM”, som begge findes i e-dok på Aarhus Universitetshospital.

• Teamledelse. 

De studerende varetager på skift rollen som teamleder og teamdeltagerere. 
Som inspiration kan anvendes de fire R’er (Rammer, Retning, Råderum og 
Relationer)

• Vekslen mellem klinisk arbejde, facilitering og supervision
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Se forslag til interviewguide

• Logbog føres dagligt i samarbejdsplatformen Trello.

Uge 4 - 6
Teamet skal:

• med afsæt i læring fra det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde i de 
første tre uger udarbejdes en synopsis. Her ekspliciteres og reflekteres over 
patientens/ borgerens mål med henblik på forslag til innovative 
udviklingsmuligheder i forhold til forløbet

• udvælge et problem som undersøges. Dertil udvikles et løsningsforslag som 
afprøves og vurderes. Udviklingsarbejdet skal ske i samarbejde med 
involverede klinikere, aftagere, patienter/borgere

• fremlægge og overlevere den udviklede idé/løsningsforslag til involverede 
klinikere, aftagere, patienter/borgere, medstuderende og undervisere torsdag i 
uge 6.

• evaluere forløbet med fokus på følgende:

o de studerendes læringsudbytte
o hvad giver det tværprofessionelle /tværsektorielle samarbejde af 

merværdi for patienten/borgeren?
o hvad kræves der af fremtidens sundhedsprofessionelle, hvis det 

tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde skal optimeres til gavn for
patienten/borgeren?

Rammer:
• De studerende arbejder projektorienteret videre med det udvalgte problem med

facilitering og vejledning fra teoretiske undervisere og i samarbejde med 
klinikken.

• På Trello udarbejdes der en vidensbank, hvor studerende kan lægger deres 
løsningsforslag ind. Dette for, at det næste hold af studerende har mulighed for 
at arbejde videre med løsningsforslagene.

Udbud af forløbet

Jf. studieordningerne for professionsbacheloruddannelserne i VIA Sundhed, er det 
muligt at valgfrie elementer kan afvikles lokalt, nationalt og internationalt (VIA, 
2016a-e). Det er arbejdsgruppens anbefaling, at det skitserede forløb udelukkende 
udbydes til studerende på de nævnte uddannelser i VIA Sundhed samt 
radiografstuderende fra UCN.
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