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Beretning fra feltstudier:

Undersøgelse af patientens synkefunktion. 

Er det en mono– og/eller tværprofessionel opgave?
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Oplæggets pointer:

• Balancen mellem mono- og tværprofessionalitet 

er udfordret

• Sygeplejens kerneværdier bliver tydeligere i et 

tværprofessionelt og tværsektorielt 

uddannelsesperspektiv - Og udfordret

• Tværprofessionel undervisning isoleres fra 

professionerne som i et reservat  

• Tværsektoriel læring foregår udenfor etablerede 

organisationer 
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•Har med multi-sited etnografiske studier fulgt 

projekt InterTværs og dets selvforståelse med  

øhop-metafor, samt har hoppet med aktører, forløb 

og konflikter

•Har fulgt projektets definition: Interprofessionel / 

tværprofessionel uddannelse sker, når to eller flere 

professioner lærer af, om og med hinanden for at forbedre 

samarbejde og kvalitet for patienten mod et fælles mål  

(WHO, CAIPE, IPLS` oversættelse)

Kramer, T. & Nielsen, C.S.
How can nursing students study 
clinical nursing in the future?, 
Poster ICN 2013
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Bekendtgørelser 2016
vægtlægger tværprofessionel-
og tværsektoriel samarbejde

Stort set enslydende:

• have viden om, kunne forstå og reflektere over borgerens 

og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og 

tværsektorielt samarbejde herom

• kunne mestre tværprofessionelt og tværsektorielt 

samarbejde i forskellige borger-/patientforløb og 

sammenhænge 

• kunne håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt 

og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et 

helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som 

en central og aktiv aktør i det individuelle forløb 

(BEK 2016, nr. 501, 502, 503, 804)
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Et historisk rids:

Idéer om ‘samarbejde på tværs’ 
bevæger sig fra politiske krav 
over krav til sundhedsvæsen og professioner 
og invaderer uddannelser 
med krav om studerendes tværprofessionelle læring

World Health Organisation WHO:

1988: Learning together to work together for health

2006: Working together for health

2010: ”Framework for Action on 

Interprofessional Education 
& Collaborative Practice”

2016: CAIPE Interprofessional Education Guidelines 



Uddannelser og praktiksteders samarbejde om 
tværprofessionelle og tværsektorielle elementer

• Kravene iagttages imødekommet gennem 
uddannelsesprojekter, der skydes ind som 
platforme mellem organisationer 

• Og muliggør nye praksisfællesskaber af 
undervisere på tværs (legeplads) og dermed 
skabelse af nye læringskontekster

• Omvendt isoleres det besværlige nye i 
reservater - Men: ”Hvis professionen ikke er i 
stand til at løse de problemer, den har 
monopol på, udfordrer professionen sin 
eksistensberettigelse.”

Cathrine Sand Nielsen 2017
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Kilder: 

Borgnakke, K. & Nielsen, C.S. (2015) Etnografiske studier i interprofessionalitet og forandringer af klassiske koncepter. Tidsskrift for 
professionsstudier. Gjallerhorn, DK, (20), 48-60..

Nielsen, C.S. & Kramer, T. (2016 ). Projekt InterTværs og interprofessionalitet som det innovative match. I: Tidsskrift for professionsstudier Gjallerhorn. 
Tema Innovation og uddannelse, nr. 23. S. 72-79 

(Nielsen, C.S. 2017. Professionsstuderende i det 
Interprofessionelle læringslandskab, ph.d.afhandling)
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Bryderier om det 
professionelt rigtige

I det konkrete samarbejde mødes studerende 
om forskellige professioners forskellige praksis, 
værdier, regler, vilkår, arbejdsformer og 
arbejdsdelinger 

- med deraf følgende tydeliggørelse, 
konfrontationer af modsætninger og 
genforhandlinger
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Tværprofessionel klinisk beslutningstagning 
med patient/borger

• Formulering af en tværprofessionel fælles plan 

ud fra patientens mål samler teamet om 

samarbejdet med patient/borgeren og muliggør 

tværprofessionel klinisk lederskab

• I forlængelse af det fælles mål, som er 

patient/borgerens mål, rettes de respektive 

monoprofessionelle mål mod det fælles tredje

Tegning: Hauge. IPLS. Møde om sengen



Sygeplejefaglig klinisk vurdering
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Hvordan udfordres den sygeplejefaglige kliniske vurdering af at skulle rette sig 
mod den fælles patient-/borgerorienteret tværprofessionel beslutningstagning?
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Tværsektoriel 
klinisk beslutningstagning 
med patient/borger

• Tværsektoriel uddannelse/læring: Finder sted, når 

professionelle fra to eller flere sektorer lærer om, af og 

med hinanden for at udvikle samarbejde og kvalitet af 

pleje

• I hjemmekonteksten foregår samarbejdet naturligt 

med borgeren for bordenden: Borgerens vision om 

livet i fremtiden bliver det centrale for, hvad hver 

profession bidrager med – i fællesskab

• Et nyt redskab: Vandrende aftaler”
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Grænsesnak: 
Tværprofessionel samarbejde 
udenfor etablerede organisationer

På grænsen mellem uddannelser, steder og sektorer 

mødes forståelser som grænsesnak, der ikke er 

neutral, men rummer stærke følelseselementer, som 

reflekterer, hvordan diskussionen relaterer til de 

respektive identiteter

Modsætningsforholdene fungerer som drivkraft for 

ekspansiv læring 

samt udvikling og skabelse af fælles opgaveløsning



Den relationelle vending
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• Et skifte fra en orientering mod 
monoprofessionel ekspertrolle hen 
mod en orientering mod at være et 
tværprofessionelt team og medlem 
af en organisation

• Vejen pointeres at gå gennem 
fortællinger på tværs + 
professionernes respektive værdier, 
perspektiver og viden 

(Feltrapport.StuderendesPowerPoint.Fremlæggelse.05.14)
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