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Ikke TVÆR  
Ikke PÅ TVÆRS 

Men i fællesskab på tværs! 
  

 
  Med fokus på 
bolden 
  problemet 
 opgaven  
 sagen  
  ” Søren” 

skabes de gode løsninger og læring ! 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samfundet har brug for medarbejdere der kan tænke horisontalt i en ellers vertikal opdelt professions -og sektor verden.Samfundet efterspørger medarbejdere der er fortrolige med disciplinenLæs jobannoncer ! Vores profession efterspørger på alle niveauer
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Erfaringer fra 3-ugers 
tværgående 
undervisningsforløb 
 Metropol har siden 2012 udbudt og afviklet 3-ugers tværprofessionelle 

undervisningsforløb med deltagelse af alle sundhedsuddannelser samt 
på skift Læreruddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og 
Professionsbachelor i Offentlig Administration. 
Erfaringer herfra: 
• Udfordring at samle undervisere på tværs af udd./lok. 
• Underviserne ikke lærer med, af og om hinanden med mindre der 

skabes rammer herfor, herunder at nogen faciliterer processen  
Konklusion: 
Der skal være fælles rammer og koordinering i forhold til processer, 
udvikling og gennemførelse af tværprofessionelle uddannelsesforløb. 
 
 
  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Erfa fra 3 ugers tvær-proff. forløb: Konflikter og uoverensstemmelser løses ikke – undervisningen tendens til monofaglig varetagelse – (ikke bygget på naturlige arbejdsfællesskaber)1. Udfra ønske om sikring af forståelse af ” Det tværprofessionelle felt er en særlig disciplin – et særligt sprog”  tages det fulde skridt til udvikling af fuldt tværproff. modul på 10 uger.2) Inddragende proces: Etablering af det 10 ugers tværproff modul har bygget på; drøftelser med Studieservice, studerende, udd. ledere. Og der er indhentet erfa fra udd.inst. i ind –og udland om organisering af tværproff. udd. (University of Toronto 10 års erfa m. org. af tværforløb.)3) Etablering af Central tvær.proff. modul enhed mhp: fremme fastholdelse og vedligeholdelse af det tværproff. fokus – fremme kompetenceudvikl. Ift. tværproff.udd. – fremme ressourcemæssig stordriftsfordele ift. koordinering, tilmelding, holdsætning og andre stud.adm. opgaver på tværs af alle temaer. – fremme koordineret rettidig, planlægn. /udvikling – fremme strategisk, uddannelsespolitisk bevågenhed internt Metropol og eksternt ift. praksis, politikere mm. – fremme forandringskraft ift. nye praksisproblemstillinger/temaer – fremme volumen til forskning udvikling på det tværproff. område.
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10 ugers 
tværprofessionelt modul 
VISION: 
 
 Ruste de studerende til aftagernes behov for 
 medarbejdere, der er kompetente til at arbejde på 
 tværs af professioner.  
 
 De studerende skal træne og øve sig i at indgå i 
 naturlige arbejdsfællesskaber med andre og med 
 afsæt i egen professionsfaglighed bidrage til fælles 
 opgaveløsning. 
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Fælles læringsramme:  
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Opgaver, roller, principper 
Principper for tildeling af underviser ressourcer: 
 
• 10 ugers Tværprofessionelt modul finansieres i et fælleskab mellem 

de involverede grunduddannelser 
 

• Overordnet byder den enkelte uddannelse ind med 
underviserressourcer der svarer til antal studerende  
 

• Underviser kompetencer kommer før ligelighed i princippet ( der kan 
efterfølgende ske en omfordelig.) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Konkrete arbejdspunkter: a) rekrutteringen af eksterne undervisere,( hvem betaler) b) udpegning af tema ansvarlige (hvem betaler), c) erstatning for undervisere der ikke påtager sig opgaven. ( hvem tager lead) 
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Udfordringer i tværprofessionel 
uddannelse  

 Tværprofessionel 
uddannelse 

Praksis 

Kulturer  

Interess
enter 

Fakulteter 

Økonomi 

Pædagogik 

Logistik 

Uddannels
ernes  

læringsmål 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hoved udfordringerne er nok primært de: logistiske og de kulturelleLogistiske = mest af alt besværlige – men håndterbarePædagogisk – ‘niveau’ forskelle - vores stud. er på modul 10 – andre modul 5 …Kulturelle: Key udfordringen er faktisk de kulturelle barriere på ledelses niveau ( udd. leder niveau / inst. Chef )– deres commitment / indgåelse i forpligtende samarbejde – helt basic bare møde op til møderne i referencegruppen.Direktionen helt klar i sine ” det vil vi ” – Underviserne også helt på og vil det tværprofessionelle ( forløbne allerede rugekasse og for masser af eksperimenter og didaktik på tværs) Ikke underkendende at det er svært – der tænkes møj forskelligt – men spændende og berigende indsigter…En del af konklusionerne på et igangværende /afsluttet forskningsprojekt ift. det Tværprofessionelle modul er behovet for, at der på ledelsesniveau også skabes et kommittet tværproff. samarbejde der påtager sig koordinering /ansvar… Behov for at der fremadrettet skabes netværk på tværs af alle professioner – gøre mere af det der er.Tværfagligt samarbejde er kommet for at blive - fremtiden vil have fokus på det her .. Politisk bevågenhed omkring Tværprofessionel læring indskrevet i alle professionsuddannelser..Erfaring generelt: skabe nyt tager tid !.. Meget længere tid end anslået..- koster flere ressourcer…men sådan er det….. Men det er der i øvrigt intet nyt i 
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10 Ugers Tværprofessionelt 
modul 
• Alle Metropols professionsuddannelser (12) 
 
• Forskellige tværprofessionelle tema forløb ( 12) 
 
• Mere end 100 undervisere er tilknyttet 
 
• Praktiksteder som samarbejdspartnere  

• Kommuner 
• Hospitaler 

• NGO’er   
  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Til pkt. 3) Tværprof. enhed: med ca. 670 studenterårsværk og ca. 40 medarbejdere årsværk ..  Enheden aktuelt: 1 udd.leder 4 medarbejdere – 151 undervisere De 4o årsværk tilvejebringes ved at udd. forholdsmæssigt overfører ressourcer til enheden. Lokaler og fysiskerammer svarende til de øvrige udd.
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Temaer 
Tværprofessionelt samarbejde om udsatte B+U 
Tværprofessionelt samarbejde om psykisk sårbarhed i ungdommen  
Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme for B+U 

Tværprofessionelt samarbejde –”Fra madgryder til maver” 

Tværprofessionelt samarbejde om mennesker med kræft 

Tværprofessionelt samarbejde i det akutte patientforløb 

Tværprofessionelt samarbejde om rehabilitering 
Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde ”Vi udvikler velfærd sammen” 
Tværprofessionelt samarbejde ” Humanitære katastrofer med fokus på flygtninge 
Tværprofessionelt samarbejde om det gode ældreliv 
Interprofessional and cross-sectorial practices relatede to Food Nutrition Securiy in 
Emergencies and Development  

Interprofessional and cross-sectorial practice within the framework af maternal and 

Child Health.  
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Principper for temagruppernes arbejde 

• Naturlige arbejdsfælleskaber 
• Praksisnærhed 
• Fokus på det tværprofessionelle – træne og øve 

 
• Fælles tværprofessionelt vidensgrundlag 
• Fælles læringsmål 
• Fællesprøveform. 



Helle Walsted Samuelsen 
Uddannelsesleder 
Institut for Socialt Arbejde 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvilke pejlinger giver evalueringerne generelt:1) Svar pct. OP!  ( samlet 349/soc.rdg.49)  2) Tydeliggørelse af studieintensitet 41.2t.ugtl.!!  - 3 ) Tydeliggørelse af tværfagligheds perspektivet gennem hele uddannelsen, herved styrke modul 10’s afsæt for en endnu mere fokuseret kobling mellem professions forståelse og tværfagligheds koblingen. 4) Evalueringer – sårbart stof – særlig når man som underviser har kastet al hjerne /hjerte – TID – knoklet … og så der falder de der ind imellem ‘ hard core’ evaluerings ord. – man skal ruste sig særligt når grundlaget er sprødt og nyt / ledelsen have særlig fokus – passe på hinanden.!
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Læring Hvad siger de studerende ? 
Hvilke studieaktiviteter har især bidraget til dit læringsudbytte? 
• Gruppearbejdet 
• Projektet (både/og) 
• Praksisbesøg (både/og) 
• Vejledning –feedback 
• Egen forberedelse 
Har du forslag til, hvordan en eller flere studieaktiviteter kunne 
forbedres ? 
• Cases 
• Praksissteder 
• Mere tværprofessionelt samarbejde/procesforståelse  
• Mere fokus på det tværprofessionelle  
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Det særlige ved tværprofessionel 
læring: 
  
….så kommer tværfagligheden i spil og den særlige 
selvfølgelighed hvorved en profession forstår sig selv 
forsvinder.   
MÅL 
En dygtig tværprofessionel    
 samarbejdspartner i den fælles   
  opgaveløsning 
     
   
. 
 

 
 



www.phmetropol.dk 
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