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Rapport:
Vi søkte PEK midler som et ledd i å posisjonere oss mot søknad om et Senter for
fremragende utdanning. Det ble sendt søknad om et SFU, men vi nådde dessverre ikke opp.
Derimot ble vi tildelt MOFs studiekvalitetspris og UiBs Uglepris for beste
undervisningsopplegg.
Vi søkte også om PEK-midler for å videreføre prosjektet. 2013 var første året med ordinær
drift. Vi fikk studentpraksisen opp på et foreløpig tilfredsstillende nivå, og vi har utvidet vårt
kontaktnett. Se vedheftet årsmelding.
Bruk av midlene:
Vi brukte midlene til å tilsette en administrator og til basal drift.

Resultat/funn i forhold til målsetting:
I 2013 hadde vi 29 team ute på sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste samt i
allmennpraksis og i manuell terapi praksis. Vi har arbeidet bredt med Fjell og Bergen
kommune, og vi har også hatt studentteam i Haugesund, Kristiansand, Dønna og
Kristiansand. I alt deltok 91 studenter fra 13 ulike studieprogram.
Vi har gjennomført en systematisk evalueringder vi har involvert studentene,
programutvalgsledere, kommunenes helseledelse og helsearbeidere samt pasientene, se
årsmeldingen.
Vi er blitt invitert til å presentere pedagogikken vår både lokalt og nasjonalt bl.a. av MOF, SA
og UHR/NFR. Vi har presentert pedagogikken vår på en internasjonal konferanse, se
årsmelding.

Hvordan vil instituttet/fagmiljøet følge opp resultatene:
Fagmiljøet vil videreutvikle TVEPS og det ble søkt PEK-midler for videreføring i 2014, noe
som ble innvilget.

Hvordan kan resultatene overføres til andre miljø (inkl. kontaktperson):

Vi bygger den tverrprofesjonelle treningen som vi tilbyr studentene på sosiokulturell
læringsteori ved arbeidsplasstrening. Det er en relativt ny og uprøvd pedagogikk som bør ha
et betydelig potensiale også i undervisning i andre fag. Se ovenfor om den didaktiske verdien
av teamarbeid.
Alle fag utdanner studenter for en eller flere arbeidsplasser. Innen helsetjenesten foregår
stadig mer av pasientarbeidet i team. TVEPS' pedagogikk er også aktuell ved trening av
helsepersonell i teamtrening.
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Det resterende dannet grunnlag for budsjett 2014.
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