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Tverrprofesjonelt	samarbeid

Verdens	helseorganisasjon	(WHO)	
definerer	tverrprofesjonelt	samarbeid	som	
når	to	eller	flere	profesjoner	lærer	om,	fra	

og	med	hverandre	for	å	effektivisere	
samarbeid	og	bedre	helsetjenesten





Samfunnsmandatet
• Tverrfaglig	utdanning	er	et	helt	nødvendig	steg	for	å	gjøre	

morgendagens	helsepersonell	i	stand	til	å	ta	vare	på	
pasientenes	behov.	(WHO)

• Det	må	legges	til	rette	for	en	målrettet,	helhetlig	og	
koordinert	nasjonal	innsats	for	forskning,	utvikling	og	
innovasjon	innenfor	helse	og	omsorg.	En	viktig	forutsetning	
for	dette	arbeidet	er	samarbeid	om	både	utdanning	og	
forskning	på	tvers	av	profesjonsgrensene.	(HelseOmsorg21,	
2014)
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Tverrprofesjonelt 
samarbeid?



Det	monofaglige

Det	som	er	
særegent	for	
hvert	fag	og	
hver	
yrkesutøvelse



Det	flerfaglige
Oppstår	når	flere	
yrkesgrupper	jobber	sammen	
for	å	oppfylle	et	behov

Helheten	er	mer	enn	
summen	av	delene



Det	tverrfaglige
Et	fag/kunnskapområdet
ingen	av	profesjonene	«eier»

Ved	å	utnytte	ulik	fagbakgrunn	
kommer	en	fram	til	et	felles	
produkt/tjeneste



Forutsetninger for tverrfaglighet

• Et felles ønske om å behandle 
pasientene på en best mulig måte

• Skape felles arenaer for kunnskapsdeling  
• Tverrprofesjonell kunnskapsutvikling



Forutsetninger for tverrfaglighet

• Kommunikasjon og samarbeid
• Gjensidig avhengighet 
• God og tydelig ledelse



• Mye	forskning	har	belyst	hvilke	barrierer	
som	generelt	eksisterer	i	samarbeid	mellom	
ulike	fagdisipliner,				

• Lite	forskning	har	vist	strategiske	tiltak	for	å	
skape	godt	tverrprofesjonelt	samarbeid.	



Strategiske	tiltak

Vi	må	begynne	i	
utdanningen



«Hvis sykepleie- og 
legestudenter får 
trene sammen, kan 
det føre til færre 
pasientskader. I 
ytterste konsekvens 
kan det redde liv» 

Aase (2016)



Relasjonens betydning for samarbeid
Annerkjennelse av den/de andres verdi

Respekt
Tillit

Tillit er som en følelse av at 
andres godhet, ærlighet og 
dyktighet er til å stole på

Per Fugelli



Relasjonskompetanse
• Relasjonell	kapasitet	handler	om	nødvendig	
forutsetning	for	å	jobbe	i	relasjon	med	andre	i	
et	tverrprofesjonelt	samarbeid.

(Edwards		2010)	



• For	å	være	en	god	‘relational practioner’	er	
det	i	hovedsak	to	egenskaper	som	er	viktig:	
– Anerkjenne,	forstå	og	sette	seg	inn	i	hva	som	er	
andre	profesjonsutøveres	bidrag,	og,

– vedkjenne	seg	egen	kunnskap	og	ta	standpunkt	
basert	på	dette.	



”Jeg tenker jo at det at 
man har ulike perspektiver 
selvfølgelig er en utfordring 
men det er nødvendig og. 
Det er en forutsetning””Vi diskuterer jo ulike problemstillinger 

knyttet til pasientene hele tiden. Og det 
er gjennom fagdiskusjonene man forstår 
seg på de andre faggruppenes 
profesjonskunnskap, og at gjennom 
diskusjonene løftes ulikheten frem og 
man får løftet de ulike perspektivene opp 
på en felles arena”

Nyhus, 2012



Nyhus, 2012

”Tverrfaglighet er glimrende det, og det er helt 
nødvendig. Men det er ikke noe poeng i at det 
er tverrfaglighet hvis noen opphever seg selv til 
å forvalte en sannhet, da er det overhode ikke 
noe poeng i tverrfaglighet. For da åpner man på 
en måte ikke for å slippe inn alternative 
forståelser for en problematikk, eller en annen 
faggruppes forståelse for en problematikk. Og 
det vil føre til et dårlig tilbud til de vi skal hjelpe”. 
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