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Background

• Vi arbeider i henhold til 

• UiBs og HiBs strategiplaner

• St.mld. 13 - melding om velferdsutdanningene, St.mld. 47 -
Samhandlingsreformen, St.mld. 26: Primærhelsetjenesten

• Felles innhold

• Praksisprosjektet 



What about TVEPS? 

• TVEPS is a Center for training health students in Bergen in 
interprofessional teamwork

• We offer workplace learning 

• We think humans learn by:

• Working independently

• Have responsibility for their actions

• Work with tasks which is important for the other

• 15 study programs participate:

• Medicine, odontology, dental hygiene, dietetics, pharmacy, 
physiotherapy, manual therapy, psychology, nursing, occupational 
therapy, music therapy, social work, health officers, welfare 
teknology and law. 



TVEPS as an organization

• TVEPS is a collaboration between

• The University of Bergen 

• The University College of Western Norway

• Fjell and Bergen municipalities

• We started with 10 students in the spring 2012

• We now engage ca 200 students in 50 teams a year 

• Training arenas are 

• Nursing homes

• Home based health and social services

• General practice offices

• Kindergartens 



Slik arbeider vi

• Studentene rekrutteres

• De administreres i team på fem

• Oppstartmøtet med pizza
• 3-5 team om gangen

• Pasientdag
• To pasienter med alle opplysninger

• Tiltaksplan
• Basert på det avdelingen vet til nå pluss studentenes egne funn

• Dialogmøte med de ansatte (naturlig eksamen)

• Refleksjonsnotat egen læring (egeneksamen, vår evaluering)

• Attest for deltakelse



Hva lærer studentene?

• ”Slik læring sitter i kroppen”

Studentene trener

• Tverrfaglig samarbeid

• Lærer om andre helsearbeidere og hva de kan

• Lærer om eget fag

• Gruppeprosesser

• Å ta ansvar

• for pasienten innen eget fagområde

• for formidling av eget fag

• Profesjonell utvikling

• TPS ekstra potent?



Råd fra studentene siste 2-3 mndr
for enkeltpasienter
• Spesifikke tiltak for å styrke kroppslige resurser og individualiserte 

ernæringsplaner

• Strategier for bibehold av ADL ferdigheter, praktiske løsninger

• Mobilisere sosial støtte i nærmiljøet

• Angstbehandling og reduksjon av Sobril 

• Medikamentgjennomganger

• Enkle råd / medikamenter ved inkontinens

• Peker på glemt lav B12

• Falltendens

• A/B preparater og fall

• Balansetrening, legemiddelrevisjon, red alkohol

• Spesifikke strategier ved motiveringsarbeid



Milepæler til nå
• TVEPS er obligatorisk på tre studieprogram

• Vi vant MOFs studiekvalitetspris og UiBs Uglepris i 2013 

• Forskningssamarbeid med kommunene

• Siste skudd på stammen: barnehagelærer, velferdsteknologi, design-
og arkitektstudiet

• Vi arbeider mot at alle helsefagstudenter i Bergen skal trene i TVEPS 
i 2019

• Samarbeid med Eksperter i Team (NTNU) og liknende sentra i 
Norden



Det utvidete helsebegrepet

• Helseprofesjonstudenter i team

• Bedre helse for pasientene; 

• Studenter og stab på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester 
lærer

• Tillegg av jusstudenter

• Kommunens helseansatte i dialog om problemer knyttet til 
forvaltningsrett og personrettigheter i kommunens helsetjeneste

• Helseprofesjonstudenter og jusstudenter deltar i samme dialoger



TVEPS i barnehage

• Ny treningsarena

• Samarbeid 
utdanningen

• Folkehelsearbeid

• En times opplegg, 
debriefing

• Rå treningsarena

• Betjeningen lærer 
tverrfaglig



Kvednatunet demenssenter

Et spesialteam med studenter
• Medisin, jus, ergoterapi, 

velferdsteknologi, design, 
arkitektur

Studentenes forslag
• En offentlig og en privat del
• Inkludere naboskapet
• Tursti legges gjennom sentret
• Kafe og festlokale
• Bakeri


