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Sammen i praksis (SamPraks): Tverrprofesjonell samarbeidslæring for studenter 
i helsefag ved Universitetet i Oslo 
 

Notat ved Hilde Wøien. 1. amanuensis i sykepleievitenskap, leder for arbeidsgruppen i SamPraks, og Elin 
O. Rosvold, prodekan for medisinstudiet, leder for styringsgruppen for SamPraks 

 
Sammen i praksis (SamPraks) har som formål å gi studenter fra ulike helseprofesjoner mulighet til å lære 
sammen i klinisk praksis. Prosjektet har vært gjennomført som et pilotprosjekt ved UiO siden 2016. 
Bakgrunnen for utvikling av programmet var erkjennelsen av behovet for bedre samhandling mellom 
helseprofesjonene både i studie- og yrkessammenheng.  Det arbeides nå for å videreføre 
undervisningstilbudet som en fast del av studiet for alle de deltakende utdanningene. 

Prosjektet er et samarbeid mellom fire fakulteter ved UiO: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt 
Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Praksisen omfatter fagene avansert geriatrisk sykepleie, farmasi, 
klinisk ernæring, medisin, odontologi og psykologi. Hovedfokus for SamPraks er tverrfaglig samarbeid. 
Studentene skal lære av hverandre, med hverandre og om hverandre. Det som skiller UiOs tverrfaglige 
opplæring fra mange andre lignende tiltak, er at studentene er i siste del av sine studier og dermed 
deltar i gruppen som utøver av sin profesjon. Vi bygger på en filosofi om at alle deltakere må ha et godt 
fotfeste i eget profesjonsfag slik at de evner å bidra substansielt i oppgaven som gruppen skal løse, 
samtidig som de er åpne for å lære av de andre profesjonene.   

I SamPraks får studentene praktisere i en realistisk klinisk situasjon der de møter en pasient i en pleie- 
og behandlingssituasjon. Gjennom tverrfaglig samarbeid vurderer gruppen pasientens status og 
fremmer prioriterte forslag til forbedring ut fra pasients behov. Intensjonen er både å gi bedre 
livskvalitet til pasienten og å kunne gi innspill til personalets pasientoppfølgning. Programmet 
gjennomføres for 10-12 studenter fra hvert utdannelsesprogram i to bolker over en 4-ukers periode vår 
og høst. Vi tilstreber at alle de seks profesjonsutdanningen er representert i hver gruppe. 
  
Studentenes praksis starter med et informasjonsmøte der gruppene blir kjent med hverandre. De får 
informasjon om innholdet i praksisen og arbeider med oppgaver som leder dem inn i gruppeprosessen. 
Første dag i praksis møter hver gruppe en pasient. De starter med å gjennomgå journal og innhente 
nødvendig informasjon før de møter pasienten (sykehjemslegen innhenter samtykke fra deltagende 
pasienter i forkant). Studentene samtaler med pasienten og utfører enklere undersøkelser der de 
observerer hverandre, for så å diskutere pasientens tilstand og behov etterpå. Hver gruppe legger frem 
en sluttrapport for veilederne, sykehjempersonalet (pasientens primærteam) og de andre gruppene som 
har praksis samme sted.  Eventuelle forbedringsmuligheter og koordinerte tiltak for pasienten 
diskuteres. Erfaringer knyttet til de ulike profesjonenes kompetanse, roller og samarbeid er et eget 
fokus i gruppene. Oppfølgning og gjennomføringen av tiltak vil være opp til personalet på sykehjemmet. 
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Piloten viste at sykehjemmet opplevde oppsummeringen fra gruppene som nyttig både for pasienten og 
for personalet - som fikk en læringsmulighet på et mer generelt plan. Prosjektet innebærer unik 
samhandling mellom ulike utdanninger som har direkte pasientkontakt, i tillegg til en holistisk vurdering 
av pasientens helsetilstand. Studentenes opplevelse av undervisningen er blitt studert i et tverrfaglig 
forskningsprosjekt, der forskere fra alle de deltakende profesjonene, samt en student, var involvert. 
Artikkelen er under fagfellevurdering i et internasjonalt tidsskrift og skal også inngå som en del av 
prosjektoppgaven (20 studiepoeng) for en medisinstudent.  

De videre planene for SamPraks er å inkludere flere studenter per år, samt å utvikle 
undervisningstemaer der vi kan inkludere andre profesjonsutdanninger som jus, teologi, diakoni, 
ergoterapi og fysioterapi.  Dette vil innebære at også studenter utenfor UiO vil bli invitert til å delta i 
SamPraks. Farmasi og ernæring er allerede involvert i et samarbeid med disse utdanningene via en 
studentdrevet post på Oslo universitetssykehus.  

Å utvide og videreføre programmet som et permanent tiltak, er utfordrende fordi arbeidet med 
tverrprofesjonell trening krever mye logistikk og tilrettelegging på tvers av de involverte 
institutter/utdanninger. De fire fakultetene har derfor besluttet å opprette en koordinatorstilling som 
finansieres med bidrag fra alle de involverte fakultetene. Stillingen blir lagt til Det medisinske fakultet 
som har tre av sine studier med i SamPraks. En klar målsetning er å forankre studentdeltakelse som en 
systematisk og kontinuerlig del av samarbeidsstrukturen. I tillegg kreves det involvering av flere 
sykehjem med dedikert personale for undervisningen både før, under og etter pasientgjennomgangen. 
For å få tilstrekkelig antall pasienter ved denne utvidelsen, er Sykehjemsetaten i Oslo kommune er viktig 
samarbeidsparter. Det vil også bli aktuelt å etablere SamPraks i samarbeid med sykehjem i andre 
kommuner der UiOs studenter har praksis, samt på andre praksisarenaer som sykehus, poliklinikk, 
fastlege og hjemmesykepleie.  Dette er i tråd med de nasjonale retningslinjene for helse- og 
profesjonsutdanningen (RETHOS) som vektlegger tverrprofesjonell samarbeidslæring og mer bruk av 
kommunehelsetjenesten som praksisarena.  
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