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Kommunikasjon og
samarbeid I helsearbeid

Disposisjon

• Hva er kommunikasjon?

• Kommunikasjon med pasienter

• Tverrprofesjonell kommunikasjon og 
samarbeid

– Hvorfor samarbeid?

– Utfordringer :
• Rolleforståelse, teamarbeid, hierarki, 

• Tverrprofesjonell samarbeidslæring

– på Helsefak, UiT Norges arktiske universitet
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Hva er kommunikasjon?
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• Er kun intenderte handlinger 
kommunikasjon?

• Kommuniserer vi kun når vi har noe å 
formidle?
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• Kan vi ikke-kommunisere?

• Vi er alltid meningssøkende og 
meningsskapende
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Hva er kommunikasjon?

• «communicare» = dele noe, gjøre noe felles

• Kommunikasjon er en samhandlingssituasjon der 
partene fortolker og responderer på hverandre.

• Vi tilpasser oss og justerer oss i forhold til den andre
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• «Det foregår alltid kommunikasjon mellom mennesker. 
Om man snakker eller tier stille; om man er i aktivitet 
eller ro, så kommuniserer man og blir fortolket så 
lenge man er i en annen persons nærvær.»

(Watzlawick 1967 s.49)
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Kommunikasjon – ulike typer

• Verbal

• Kroppslig 

– Berøring

– «Proksemikk»=Kroppens plassering i 
rommet

– Blikk

– Mimikk

– Kroppsholdning

25.04.20
18 8



5

25.04.20
18 9

• Verbal kommunikasjon

• Ord er bevisst valgt

• Vi kan styre ordene – men ikke kroppen

• Vi forventer samsvar mellom kropp og ord

• Manglende samsvar mellom verbal og 
kroppslig kommunikasjon

• Hva tror vi da på?

• Kroppen «sladrer»
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Kroppslig kommunikasjon

• Blikkontakt

– Den andre tilskrives betydning

– Kan bli for mye

• Orientering i rommet – proksemikk

– Henvendt mot: Viser tilstedeværelse, 
interesse og respekt

– Obs: liggende pasient

• Berøring

– Sårbart – trygt eller invaderende

– Personlig rom

• Stemmebruk

• Høy, hviske, skarp, overdrevet 
mild
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Å snakke med pasienten

• Kroppslig henvendthet

• Åpne spørsmål

– Hva? Hvordan?

• Aktiv lytting

– Åpen – gi rom

– Gjenta, speile

– Tie

• Tør å være direkte

• «man tenker så mye når man har DEN sykdommen»

25.04.20
18 12



7

Fra virkeligheten : «Stikket»
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Morgendagens helse- og sosialtjeneste
Teamarbeid – samhandling - samarbeid
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Hvordan møtes utfordringen i utdanningene?
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Hvordan læres tverrprofesjonell samarbeid?

• Det kommer ikke av seg selv

• Er ikke en gudgitt nådegave

• Må læres, - må øves og trenes

• Suksessivt i gjennom studieforløpene
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Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
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Interprofessional education (IPE)

Hva er TPS?

TPS = Tverrprofesjonell samarbeidslæring
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«Det som skjer når to eller flere 
profesjoner lærer med, av og om
hverandre for å bedre kvalitet en i 
tjenesten» (WHO 2010)
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Forskrift om felles rammeplan for helse- og 
sosialfagutdanninger

• (Kandidaten kan etter endt utdanning) 

«samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, 
tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og 
nivåer, og initiere slik samhandling»
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Utfordringer

• Holdninger og tradisjoner

• Profesjonalisering – motsetningsforhold?

• Hierarki

• Manglende kunnskap om hverandre

• Manglende erfaring i tverrprofesjonelt samarbeid – vet ikke om det virker
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Hvor er bioingeniører i tverrprofesjonelt 
samarbeid?

• Samarbeider med leger om prøvetaking, tolkning og forståelse
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UiT Norges arktiske universitet har stor satsning 
på TPS
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Gulleksemplet!

Aksjonsforskningsprosjekt 
Bardu og Lenvik 

• Team av studenter (Ergoterapi, fysioterapi, 
medisin, sykepleie)

• Jobbet sammen i to uker

• Ansvar for felles pasienter

• Undersøke, vurdere, behandle i et samarbeid

• Felles tverrprofesjonell rapport
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Erfaringer
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Effektiv læringsform. Studentene lærte masse om, av og 
med hverandre. Samhandlingskompetanse.

Suksesskriterier:
- Pasienter med komplekse og uløste problemstillinger
- Pasienter som vil og er i stand til å møte flere samtidig
- Studenter med en viss form for klinisk kompetanse 

(siste/nest siste studieår)
- Tverrprofesjonell veileder OG fagspesifikk veileder i 

bakhånd
- Felles rapport (læring for praksisstedet)

(Norbye B.( 2016) Nurse Education Today 46, 4-9)
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Inter-Sim

• Tverrprofesjonell simuleringstrening akuttmedisinske situasjoner

• Obligatorisk for alle lege-, sykepleier- og radiografstudenter på campus 
Tromsø siden 2017

• STOR SUKSESS!

• Fra og med 2018 skal også bioingeniørstudentene med
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«Learning by doing»

Læring skjer best

• i situasjonen

• i utførelsen av den konkrete praksis

• I et autentisk læringsmiljø

(Wenger 1997)
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Aktuelle studieprogram på Helsefak

cc• Bioingeniørfag
• Ergoterapi
• Ernæring 
• Farmasi 
• Fysioterapi 
• Psykologi
• Radiografi
• RKBU - barnevern

• Sykepleie
• Hammerfest
• Harstad
• Narvik

• Tannlege
• Tannpleie
• Medisin
• Helsesøster
• Jordmor
• Vernepleie
• Samarbeid med 

sosialfag

Strategisk satsning på TPS 

• Vedtatt langsgående plan for TPS

• Mål om at ALLE våre studenter skal erfare TPS 
situasjon med andre studenter i autentisk 
pasientsituasjon. 

• Hvordan få det til?

• PRAGMATISK MODELL
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Langsgående plan for TPS på 
Helsefak
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Tverrprofesjonelt samarbeid i 
kliniske situasjoner

Tverrprofesjonelle diskusjoner 
om kasuistikker. 
Studenter underviser studenter. 
Skyggepraksis

Trening i gruppearbeid, 
samarbeid, konfliktløsning

«Den pragmatiske løsning»

• Når studenter fra to eller flere studieprogram er 
samtidig i praksis: Gi dem ansvar for en eller to felles 
pasienter.

• Undersøke, vurdere, evt behandle. Se på hverandres 
arbeid

• Skrive felles rapport

• En felles tverrprofesjonell veileder – fagspesifikk i 
bakhånd
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Mantra

TPS er en del av
læringssituasjonene i all 
praksis der studenter fra to 
eller flere helse- og/ eller
sosialprofesjons-
program er samtidig I 
praksis

Hva må til? 

• Opplæring ansatte –fokus på 
PRAKSISFELTET

• Verktøykasse for TPS-læringssituasjoner. 
Hvordan gjøre det? Hvordan forberede 
studentene? Timeplan. Idebank.

• Avtalefestet 
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Utviklingsprosjekter for å prøve ut modeller

• Studentteam prøver ut pragmatisk modell (alle praksisstud)

• Kvaløysletta sykehjem- studentdrevet post (sykepleie, 

fysio, ergo, farmasi)

• Tromsø helsehus (alle praksisstudenter)

• Tverrprofesjonell smertebehandling på sykehjem (fysio, 
lege, farmasi, sykepleie)

• Tverrprofesjonelt møte med pårørende 
barnepoliklinikk UNN (lege, sykepleier)

• TPS i alderspsykiatrisk poliklinikk (ergo, fysio, sykepleie, 

lege)

• Bioingeniørstudentene???????25.04.20
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Ta med hjem melding 

• Samarbeidskompetanse kommer ikke av seg 
selv – må læres og øves

• Det kan være komplisert og krevende å få det 
til

• Krever pragmatisk løsning

• La tverrprofesjonell samarbeidslæring bli en 
selvfølgelig del av all praksis!
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Takk for meg!
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