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Att: Marit Skimmeli

Statusrapport TverrPraks (SK-teams)
Det vises til notat datert 16/1-19 hvor Rektor ber om statusrapporter for innovative
utdanningsprosjekt med rektorstøtte inntil NKR 3 millioner, samt tildelingsbrev (ephorte
2018/447).
Herved oversendes slik rapport for prosjektet «TverrPraks. Fullskala tverrfaglig praksis»
(tidligere SK team. Student-Run Interprofessional Teams) hvor Aslak Steinsbekk er
prosjektleder.
Om TverrPraks
Målet med TverrPraks er å forberede studentene for tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet.
Dette skal gjøres gjennom å gi alle sisteårsstudenter ved NTNUs 12 helse- og
sosialfagutdanninger erfaring i å arbeide selvstendig med tverrfaglig kartlegging sammen
med andre profesjoner i praksissituasjoner. Resultatet av TverrPraks skal være en etablert
bærekraftig fullskala tverrfaglig praksis som del av ordinære drift.
I korte trekk skal tverrfaglige grupper på 4 – 6 studenter kartlegge en reell
tjenestemottaker ved et praksissted. Kartleggingens varighet er på +/- 1 time hvor
studentene skal ha fokus på hva som er viktig i pasientens liv. De skal derfor ta
utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?» når de intervjuer pasient / brukeren.
Etter møtet med pasient / bruker skal studentene samarbeide med en tiltaksplan og en
rapport om gruppearbeidet.
Status oppsummert
Prosjektet går etter planen, men det ble valgt å ikke gjennomføre en pilot våren 2019
ettersom piloten i 2018 ga nok erfaring til hva som måtte justeres før fullstendig
implementering. Økonomien viser at det er bidratt med egeninnsats noe over budsjettert.
Totalt er det brukt noe over 50% av budsjettet. Det forventes at tilnærmet hele budsjettet
blir brukt, da det blir økte utgifter i siste fase pga den følgeforskning som ligger i prosjektet.
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Prosjektet møtte ved oppstart noe motstand internt ved NTNU. Etter oppstart oppleves det
som at holdningene blant de som har vært negative har snudd. Praksisfeltet har vært
entydig positiv og belastningen på studieprogrammene har vært liten.
Det er ved årsskiftet, fortsatt ikke noen tvil hos prosjektleder om at man vil klare å nå de
mål som er satt for TverrPraks.
Hovedaktiviteter i 2019
 Førstekonsulent Bente Storrø ble engasjert i en 10% stilling våren 2019 som felles
studiekonsulent for TverrPraks. Stillingen skal bistå med fellesoppgavene i TverrPraks
og være del av den ordinære driften sammen med prosjektledere og arbeidsgruppen.
 Fag-IT ved MH fakultetet har utviklet en webløsning som letter det administrative
arbeidet med oppsett av tverrfaglige grupper betraktelig.
 Representanter fra St. Olavs hospital og Trondheim kommune har vært med i
detaljering og planleggingen for gjennomføring av TverrPraks 2019/2020.
 Arbeidsgruppen, med faglig og administrative representanter for de involverte
studieprogrammene, har vært med på jevnlige møter i forberedelsen og detaljeringen
av TverrPraks ved NTNU. Blant annet ved å avklare interne rutiner og
undervisningsmateriell for studentene.
 Oppstart av TverrPraks ved campus Trondheim. Første team gjennomførte 17/9-19.
Ved utgangen av 2019 har ca 2/3 av de 200 gruppene / ca 800 studentene deltatt.
 Under gjennomføringen av TverrPraks har det vært kontinuerlig innsamling av data.
Dette inkluderer arbeidsoppgaver for drift, henvendelser og tilbakemeldinger fra
involverte aktører.
 Styringsgruppen hadde møte 24/10-19 og vedtok følgende om TverrPraks:
o Styringsgruppen, og dermed prodekaner for utdanning ved MH, SU og NV
fakultetene ved NTNU, vedtar at TverrPraks videreføres i studieåret 2020/21
ved campus Trondheim.
Styringsgruppen ber om at det legges fram en evaluering våren 2020 som kan
brukes for vurdering av en eventuell videreføring ut over neste studieår.
o Styringsgruppen ber om at studieprogrammene ved campus Gjøvik og Ålesund,
innen 15/3 2020, legger fram en plan for hvordan alle deres studenter kan delta i
en aktivitet som er tilsvarende TverrPraks.
Spredning av informasjon om TverrPraks har fortsatt i 2019. Flere avdelinger, ved St. Olavs
hospital og Trondheim kommune, har ved forespørsel fått informasjon om arbeidet og
hvordan aktiviteten er lagt opp. TverrPraks har blitt presentert for brukerrådet (DPS
Trondheim) og på Læringsfestivalen. Det har også blitt skrevet om TverrPraks i NTNUnyheter, Audiografen og Ergoterapeuten. I tillegg er det opprettet en nettside med
informasjon om TverrPraks for eksterne aktører (www.tverrpraks.no).
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Milepæler
Det ble vurdert som unødvendig å gjennomføre en pilot med 10 grupper våren 2019.
Årsaken er at piloten som ble gjennomført i 2018 ga et godt nok grunnlag for hvilke
justeringer som var nødvendig for en full-skala gjennomføring.
De to andre milepælene ble nådd som planlagt, i likhet med tidligere milepæler
Milestone activity
Start of pilot with minimum 10 trial SK teams
Evaluation of pilot with minimum 10 trial teams finished
Plan for full-scale implementation of in all programmes
Start of full-scale implementation

Deadline
01.02.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.09.2019

Ettersom gjennomføring av TverrPraks ved campus Gjøvik og Ålesund vil kreve
tilpasninger (færre studieprogram å lage tverrfaglige grupper av) er det ikke utformet en
konkret plan for hvordan disse studieprogrammene kan tilby sine studenter det samme
læringsutbytte. Utdanningene ved disse campusene skal komme med en plan i løpet av
våren 2020 for hvordan deres studenter kan delta i en aktivitet som er tilsvarende
TverrPraks.
Ved campus Trondheim har alle studieprogrammene lagt TverrPraks inn i studieplanen, og
gjennomføringen har gått uten store utfordringer.
Økonomi
Det vises til mailutveksling om føring av egeninnsats, og konklusjon om dette i mail fra
Øyvind Toldnes tor. 17.01.2019 23:13: «Vi har diskutert dette litt internt, og er enige om at
det er hensiktsmessig å avvike fra vanlig praksis på dette prosjektet. Kompleksiteten i
egeninnsats tatt i betraktning ser vi at dette vil skape uforholdsmessig merarbeid. Vi
betrakter derfor kostnadene som regnskapsførers på prosjektet som kostnader som skal
finansieres av rektorstøtten, og utligner disse med tilsvarende inntektsføring ved hver
tertialvis avregning.»
Vi har merket oss at prosjektleder Aslak Steinsbekk skal sende en «tertialvis beregning av
egenfinansierte lønnskostnader».
Egenfinansiering
Vi har ført oversikt over antall personer som har deltatt på aktiviteter direkte knyttet til
arbeidet (møter mm) og dette utgjør totalt 1008 timer i 2019 (750 i 2018). I tillegg er det
mye av arbeidet gjort lokalt / innenfor hvert enkelt studieprogram, hvor det er gjort en
beregning av at omfang er 2,5 ganger den tiden som er brukt i møter mm (inkluderer også
forberedelser til møter, andre personers innsats, prosjektleder ol.) og dette utgjør totalt
2520 timer (1008 x 2,5). Dette tilsvarer ca. 1,4 årsverk a 1800 timer. Ved lønnstrinn 68
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(førsteamanuensis) utgjør 1,4 årsverk kr 1 120 000,- i direkte lønnskostnader. Det er ikke
gjort en beregning av øvrige kostnader knyttet til drift.
Dette er i praksis likt budsjettert egeninnsats (1 147 811,-).
Bevilgning fra Rektor
De direkte utgiftene som har vært belastet bevilgningen fra Rektor har i hovedsak omfattet
lønn tilsvarende 1 årsverk (koordinator i 100% stilling). I tillegg har det vært noen utgifter til
drift (reise til/fra Gjøvik og Ålesund, deltagelse på AMEE konferansen og utgifter til møter
og ifm. presentasjoner av prosjektet).
Totalt er det i prosjektet (2018 og 2019) belastet knapt 50% av rektors bevilgning (1 363
738 av 3 000 000). I siste år vil det i tillegg til prosjektmedarbeider bli engasjert forsker for
å bistå med evalueringen i tråd med prosjektplanen.

