Interprofessionellt lärande (IPL)
Viktigt för interprofessionellt samarbete i ditt framtida yrkesliv
Interprofessionellt lärande (IPL) uppstår när två eller fler professioner lär om, från och med varandra i syfte att förbättra
samarbete, människors hälsa, vårdkvalitet och forskning
Beslutad av Styrelsen för utbildning, KI 2018

Varför IPL?
Yrkeslivet blir alltmer specialiserat, mer komplext och integreras med olika verksam
heter, vilket ökar behovet av interprofessionell samverkan. I ditt framtida yrkesliv
kommer du att arbeta i team med olika professioner. För att lyckas, är det nödvändigt
att du har k unskaper och färdigheter i hur man kommunicerar och samarbetar samt
att du har kunskap om olika professioners ansvar och verksamhetsområden.
Ditt engagemang och din kompetens kommer att vara avgörande för framtidens vård
och forskning av hög kvalitet. Tillsammans skapar vi en kultur som genomsyras av
människors lika värde för att på så sätt bidra till kunskapsutveckling, patientsäkerhet,
effektivare vårdprocesser, habilitering, rehabilitering och prevention .
Vårdtagaren har en central roll i teamet. För att kunna möta individuella behov krävs
samarbete mellan professionerna där varje profession bidrar med sitt perspektiv.
På Karolinska Institutet är det interprofessionella lärandet en integrerad del i utbildnings
programmen. Därför kommer du som student på KI att delta i interprofessionella
utbildningsaktiviteter tillsammans med studenter från andra utbildningar.

Lära om, från och med varandra
På KI finns tre lärandemål som är gemensamma för alla utbildningsprogram.
Dessa å terkommer i olika delar av din utbildning och syftar till att du ska kunna:

• identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom
det kommande verksamhetsområdet
• kommunicera och samarbeta med andra professioner inom det kommande
verksamhetsområdet
• analysera och reflektera hur samverkan mellan olika professioner bidrar till
evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa samt forskning av
hög kvalitet.

Interprofessionella lärandeaktiviteter
För att utveckla din interprofessionella kompetens kommer du att ta del av olika
interprofessionella lärandeaktiviteter som kan vara:

• Gemensam interaktiv temadag
• Case-seminarium
• Reflektionsseminarium
• Skuggning av annan profession
• Simuleringsövningar
• Hembesök i team
• Verksamhetsförlagd utbildning med IPL-aktiviteter och teamträning

Karolinska Institutets övergripande
ansvar för IPL
Karolinska Institutet vill ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom,
leda och kontinuerligt utveckla verksamheter i samverkan med andra professioner.
För att möjliggöra detta har KI en strategi och handlingsplan för IPL som omfattar:

• Organisation med övergripande ansvar för IPL
• Programgemensamma lärandemål
• Promotornätverk
• Introduktion till nybörjarstudenter
• Programgemensam interaktiv temadag
• IPL-portfolio
• Bedömningsinstrument för interprofessionella kompetenser
• Kompetensutveckling för lärare och handledare
• Webbsida för IPL www.ki.se.

Styrelsen för utbildning – IPL-samordnare
IPL-samordnarnas uppdrag är bland annat att ha rollen som experter, resurser och
bollplank till programmens IPL-promotorer och lärare, driva promotornätverket,
bedriva omvärldsbevakning samt sprida information och underhålla webbsidan.
Styrelsen för utbildning
www.ki.se
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