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1. Presentasjon av studiet 

1.1 Bakgrunn for studiet og profil 

Tjenesteutvikling til eldre i helse- og omsorgssektoren er et tverrprofesjonelt masterstudium. 

Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og 

omsorgsbehov er sentrale temaer i studiets obligatoriske emner. I emnet prosjekt som 

arbeidsform vil studentene samarbeide med partnere i helse- og omsorgssektoren.   

Studentene skal øke sin kompetanse, slik at de kan arbeide kunnskapsbasert og bidra til 

utviklingsprosesser for fornyelse av tjenester til eldre, i samhandling med brukere, pasienter, 

pårørende og frivillige. VID, vitenskapelige høgskole, har et ansvar for å forberede studenter 

på en yrkeshverdag med dagens kompetansebehov og samarbeidsformer, og samtidig å 

forberede dem til omstilling og fornyelse som er med å forme samfunnet også i fremtiden 

Utvikling av tjenester til eldre med tanke på planlegging, høyere kompetanse, større faglig 

bredde og styrket kunnskapsgrunnlag i kommunenes forsknings-, innovasjons- og 

utviklingsarbeid, er forankret i Morgendagens omsorg Meld.St.29 (2012-2013) (Meld. St. 16 

Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2016-2017), VIDs strategidokument 2020-2028). 

Demografi og behov for helse- og omsorgstjenester 

Demografiske framskrivninger for eldrebefolkningen tilsier at omsorgsbehovet øker kraftig de 

neste 15 år. Med økende vekst i antall eldre og andelen eldre, samt mangel på 

profesjonsutøvere i helse- og omsorgssektoren, må dagens tjenester endres.  

Utgangspunktet for profesjonsutøvere er fem hovedsatsingsområder som vektlegges i 

regjeringens plan for omsorgsfeltet:  

 Samhandling med bruker, pasient, pårørende og frivillig/ideell sektor 

 En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste 

 Moderne lokaler og boformer 

 Den nye hjemmetjenesten 

 Fornyelse og innovasjon, sosialt og teknologisk. 

(Helse- og omsorgsdepartementet, Omsorg 2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-

2020)  

Innen de fem hovedsatsingsområdene, nevnt ovenfor, ligger sentrale føringer og 

begrunnelser for emnene og læringsutbyttene som er utviklet.    

Mange eldre har sammensatte hjelpebehov. Eldre vil ha behov for akutt helsehjelp og helse- 

og omsorgstjenester i forbindelse med langvarige helseproblemer og funksjonssvikt. 

Brukergruppene av fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester er spesielt personer 

med kognitiv svikt, falltendens, ensomhet, og komplekse sykdomsbilder med flere 

sykdommer samtidig. Eldre med utviklingshemming og andre som har levd med 

funksjonshemming gjennom hele livet, vil ha behov for ulike typer tjenester. 

Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tilnærminger skal prioriteres i tjenestene. 

Behovet for sykehjemsplasser og tilrettelagte botilbud vil øke de neste 30 år.   

En mer heterogen eldrebefolkning med økt kulturell og sosioøkonomisk ulikhet og med flere 

minoriteter, stiller nye krav til tjenester. Men kommende eldre møter også alderdommen med 

ressurser som bedre økonomi, helse og utdanning. Flere vil bo hjemme. Endringer i eldres 

behov krever et nytt nærlys på innholdet i helse- og omsorgstjenestene (Morgendagens 

omsorg St. 29) 
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Innovasjon og utvikling av tjenestetilbud 

Helse- og omsorgssektoren er en viktig kontekst for innovasjon, men står i en sammenheng 

med rammevilkår som er annerledes enn næringslivets, der begrepet er hentet fra.  

Profesjonsutøvere har en sentral rolle som iverksettere av offentlig politikk og som 

garantister for at oppgavene blir utført i tråd med grunnleggende verdier og yrkesetiske 

standarder.  

Konseptet innovasjon slik det presenteres i dette studiet, tar utgangspunkt i behov og 

samarbeid med brukere, pasienter, pårørende, frivillige og profesjonelle innen to 

hovedtemaer: velferdsteknologi og sosial innovasjon.  

Velferdsteknologi muliggjør helse- og omsorgstjenester til eldre utført på avstand og som kan 

gi økt selvstendighet og endret ressursutnyttelse. Implementering av denne type 

velferdsteknologi endrer også eksisterende ansvarsfordeling mellom bruker, pårørende, 

profesjonelle og frivillige. 

Sosial innovasjon dreier seg i denne sammenheng om utvikling av og nyskaping av tjenester 

til eldre innen helse- og omsorgspraksis. Her handler det om eldres behov knyttet til nye 

ideer til produkter, modeller og tjenester som samtidig møter eldres sosiale behov og skaper 

nye sosiale relasjoner og samarbeidsformer.   

Å oppøve evnen til kritisk vurdering av tjenestenes utvikling, innhold og brukeroppfølging vil 
være framtredende i studieprogrammet. Derfor er en proaktiv, utvidet og kritisk forståelse av 
tverrprofesjonell samhandling også en del av studiets profil.  
 
Mobilitet 

Et annen viktig føring for emner i studieprogrammet er bevegelse mellom ulike tjenestenivå. 

Pleie og behandling til eldre foregår i dag på ulike tjenestenivå, og det er større mobilitet 

mellom nivåene enn tidligere. Det er en politisk målsetting at pleie og behandling til eldre 

primært skal skje i hjemmet, også forebygging og tidlig innsats, men med behandling på 

sykehus og ulike rehabiliterings- og avlastningstilbud der det er nødvendig (Meld. St. 47, 

Samhandlingsreformen 2012), (Grimsmo 2012 Veien frem til et helhetlig pasientforløp, 

NTNU, Norsk Helsenett). Samspillet mellom geografisk sted for yrkesutøvelse og helse- og 

omsorgspersonells vurderinger er etterspurt. Kunnskap om stedet for pleie, behandling og 

yrkesutøvelse (kontekstkunnskap) er nødvendig for å utvikle adekvate og gode tjenestetilbud 

og pasientforløp.  

For å konkretisere studieplanens profil er tjenesteutvikling til eldre valgt som studiets 

kjerneområde. Studentene vil gjennomføre et prosjekt både som ledd i praktisk 

tjenesteutvikling og som en skriftlig rapport. I tillegg vil masteroppgaven rette seg mot 

tjenesteutvikling til eldre. Tjenesteutvikling er ikke et entydig begrep, men må defineres utfra 

sammenhengen det står i. I dette studieprogrammet er eldre målgruppen for tjenesteutvikling 

og konteksten er helse- og omsorgstjenester. Tjenesteutvikling er i denne sammenheng å 

forstå som systematisk prosjektbasert arbeid for å skape bærekraftige og brukerorienterte 

tjenester på utøvende, organisatorisk og politisk nivå i helse- og omsorgstjenesten. 

Tjenesteutvikling er en kompetanse og praksis som må forståes som forankret på system- og 

organisasjonsnivå, styrt av norsk lovverk, basert på utøvelse av endringsledelse og som 

alltid impliserer brukermedvirkning. Med tjenesteutvikling forstår vi implisitt kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling.  

Emnet «Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis» er VIDs profilemne for alle 

masterprogrammer og bygger opp mot programområdet for ph.d.-studiet i diakoni, verdier og 

profesjonell praksis. I emnet utfordres studentene på verdi- og kunnskapsgrunnlaget i 

profesjonell praksis, og bevisstgjøres om etiske utfordringer i profesjonelle relasjoner. I 
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emnet vil studentene også arbeide med begrepene verdighet, brukermedvirkning, omsorg, 

mestring og avhengighet, i lys av selvbestemmelse og makt.  

Verdier, eksistensielle/åndelige spørsmål, relasjoner og samhandling mellom personell, eldre 

mennesker, deres pårørende og nettverk vil også integreres i de andre emnene i studiet.  

1.2 Studiets fag- og kjerneområder 

Studiets fagområde er helse- og omsorgstjenester, og kjerneområdet er tjenesteutvikling til 

eldre. Masterstudiet relaterer seg derfor til et bredt fag- og forskningsfelt. Studiet har en 

tverrvitenskapelig profil hvor demografiske, psykologiske, sosiologiske og kulturelle 

perspektiv på eldres hverdagsliv, sosial aktivitet, helse og livskvalitet inngår. 

Tverrprofesjonell samhandling er framtredende i studiets profil.  

Dette innebærer at studentene kvalifiseres til å initiere og lede utviklingsprosjekter i og for 

praksis. I tråd med nasjonale krav til kvalitetsarbeid legger studiet til grunn en bred forståelse 

av kvalitet. Tjenesten skal utvikles i tråd med samfunnets mål for denne, 

kunnskapsutviklingen og de eldres og deres pårørendes preferanser og behov. Videre 

vektlegges det at studentene utvikler forståelse for at utviklingsprosjekter kan ha både 

kvalitative og kvantitative metodiske tilnærminger.  

 1. 3 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 

Studiet gir studentene kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helse- og 

omsorgstjenester til eldre. 

Studiet kvalifiserer til: 

 stillinger innenfor helse- og omsorgsvirksomheter som krever kunnskap på 
høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen 

 stillinger innenfor undervisningsområdet for helse- og omsorgsfag 

 stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning  

2. Målgruppe og opptakskrav 

Masterstudiet i tjenesteutvikling til eldre er et tilbud til personer som har fullført bachelorgrad i 

helse- eller sosialfag eller tilsvarende kompetanse, jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 

1392 om krav til mastergrad.  

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

Helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende internasjonal 

utdanning. Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell 

vurdering.  

Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som 

jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. 

Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke 

opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 

skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 

engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 
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3. Læringsutbytte 

Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning på masternivå. Detaljerte læringsutbytter 

beskrives under hvert emne. Etter fullført master i tjenesteutvikling til eldre, skal kandidaten 

ha følgende læringsutbytte inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten  

 har avansert kunnskap om eldre og deres behov for nåværende og fremtidige helse- 

og omsorgstjenester 

 har inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiver, politiske føringer og 

forskning når det gjelder tjenesteutvikling til eldre, nasjonalt og internasjonalt 

 kan anvende kunnskap på nye områder innenfor tjenesteutvikling til eldre i helse- og 

omsorgssektoren  

Ferdigheter  

Kandidaten  

 kan analysere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenesteutviklingsprosjekt som 

kan forbedre og fornye helse- og omsorgstjenester til eldre i lys av eldres behov, 

profesjonsfag, sosial- og teknologisk innovasjon 

 kan involvere de eldre, pårørende, frivillige og fagpersonell i utvikling og utforming av 

tjenestetilbud 

 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 

strukturere og formulere faglige resonnementer  

 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i 

tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

Generell kompetanse  

Kandidaten 

 kan identifisere og analysere aktuelle faglige og etiske utfordringer i tjenesteutvikling 

til eldre og formidle disse til fagfeller og beslutningstakere i helse- og 

omsorgsektoren, i lys av kulturelle perspektiv 

 kan lede og sikre kvalitet i tjenesteutviklingsprosjekt til eldre på kommunalt nivå og i 

primærhelsetjenesten   

 kan sikre samarbeid og medvirkning med bruker, pasient, pårørende og frivillig/ideell 

sektor   

 kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye tjenestetilbud for å gjennomføre 

innovative og bærekraftige prosjekter som svarer på eldres behov 

 kan formidle fagkunnskap og resultater fra eget arbeid til fagfeller og allmennheten 

 har informasjonskompetanse på et avansert nivå, slik at en kan søke etter og 

bearbeide kunnskap, og arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster innenfor 

etablerte normer for akademisk redelighet 
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4. Arbeids- og undervisningsformer 

Høgskolen forstår læring som en aktiv og sammensatt prosess, hvor læring skjer både 

individuelt og i sosial samhandling med andre. Studentene anses som viktige 

ressurspersoner og medansvarlige aktører som deltar aktivt i et læringsfellesskap, tar ansvar 

for egen læring og læringsmiljøet i studentgruppen. 

Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. 

Det vil være forelesninger, seminarer med fremlegg/presentasjoner, gruppearbeid, 

prosjektarbeid, selvstudier, og veiledning knyttet til arbeidskrav og masteroppgave. 

Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom samlingene vil det være nettstøttet 

undervisning og oppgaver. Det vil bli lagt vekt på ulike former for samarbeidslæring gjennom 

høgskolens læringsplattform. Det vil vektlegges å tilrettelegge for et fleksibelt studium, 

samtidig som det gis mulighet for studentaktivitet på tvers av geografisk avstand og tid. 

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding 

som vil bli benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene/undervisningsplanene. For å 

kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes godkjent arbeidskrav der 

det benyttes. Bestemmelser om tilstedeværelse ses emnevis.  

Pensumlister og elektroniske kompendier vil følge utarbeidete undervisningsplaner for hvert 

emne. Dette skal være klart i god tid før undervisningen starter.  

5. Internasjonalisering 

Fakultet for helsefag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 

samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 

brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innen fagfeltet 

eldre og tjenesteutvikling. 

Det er ønskelig at studenter som tas opp på masterstudiet skal kunne reise ut et semester og 

studere ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes 

kompetanse og gi dem et komparativt perspektiv på studieprogrammets emner. Aktuelt 

mobilitetsvindu for heltidsstudentene er 3. semester. Tilsvarende mobilitetsvindu for 

deltidsstudentene er 5, 6 eller 7. semester.  

6. Vurderingsformer 

Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 

og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 

av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 

det enkelte emne. Det avlegges eksamen i hvert emne.  

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 

bestått eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra alle emnene inngår på vitnemålet. 

Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert karakter A-F. 

I hovedsak vil det benyttes ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved 

gjennomgang og godkjenning av vurderingsordningen. Ved klage på sensur blir ekstern 

sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i hovedsak to sensorer. 
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7. Studiets oppbygning 

Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 

 Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 

 Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 

Utdannings- og forskningsdepartementet) 

 Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole 

Masterstudiet organiseres med undervisning i ukesamlinger, og det forventes selvstendig 

arbeid mellom samlingene. 65 studiepoeng er obligatorisk i tillegg til masteroppgave på 45 

studiepoeng. 10 studiepoeng er valgfrie fordypningsemner. Masterstudiet kan tas både på 

heltid (2 år) og deltid (4 år).  

Relevante emner eller videreutdanninger kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng slik at master i 

tjenesteutvikling til eldre kan tas på et år på full tid eller to år på deltid. Dersom det gis 

innpass for en videreutdanning på 60 studiepoeng (1+1 modell) vil masterstudiet bestå av de 

obligatoriske emnene «Prosjekt som arbeidsmetode i tjenesteutvikling», «Vitenskapsteori, 

forskningsmetoder og forskningsetikk», «Planlegging av masteroppgaven og 

masteroppgaven». I en 1+1 modell vil omfanget på masteroppgaven da utgjøre 30 

studiepoeng. 
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Tabellen under tydeliggjør hvordan studieløpet for heltid er organisert 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O 

MAELDRE5001 Behov, utviklingstrekk og aktører i 
tjenesteutvikling til eldre 

15 Høst O 

MAELDRE5002 Vitenskapsteori, forskningsmetoder 
og forskningsetikk 

15 Høst O 

MAELDRE5003 Tjenesteutvikling i demensomsorgen 

 

10 Vår O 

MAELDRE5004 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

5 Vår O 

MAELDRE5005 Prosjekt som arbeidsmetode i 
tjenesteutvikling 

15 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O 

MAELDRE6052 

 

Velferdsteknologi 10 Høst O 

MAELDRE6001 

 

Planlegging av masteroppgaven 5 Høst O 

MAELDRE6100 

 

Masteroppgaven 45 Høst/Vår O 

*O=obligatorisk emne 
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Tabellen under tydeliggjør hvordan studieløpet for deltid er organisert  

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O 

MAELDRE5001 Behov, utviklingstrekk og aktører i 
tjenesteutvikling til eldre 

15 Høst O 

MAELDRE5003 Tjenesteutvikling i demensomsorgen 10 Vår O 

MAELDRE5004 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

5 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/ 

MAELDRE5002 Vitenskapsteori, forskningsmetoder 
og forskningsetikk 

15 Høst O 

MAELDRE5005 Prosjekt som arbeidsmetode i 
tjenesteutvikling 

15 Vår O 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O 

MAELDRE6051 

 

Velferdsteknologi 10 Høst  

MAELDRE6001 

 

Planlegging av masteroppgaven 5 Høst O 

MAELDRE6100 

 

Masteroppgaven (oppstart)  Høst O 

 Masteroppgaven (fortsetter)  Vår O 

4. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O 

 Masteroppgaven (fortsetter)  Høst O 

 Masteroppgaven (sluttføres) 45 Vår O 

*O=obligatorisk emne 
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8. Nøkkelinformasjon om studiet 

Navn på studieprogrammet:  
Master i tjenesteutvikling til eldre 

Engelsk navn på studieprogrammet: 
Master of service development for the elderly 

ISCED-kode: 

Studieprogramkode:  
 

Kvalifikasjonsnivå:  
2. syklus (mastergrad) 

Antall studiepoeng: 120 Grad etter avsluttet studium: Master i 
tjenesteutvikling til eldre 

Undervisningsspråk: Norsk Organisering av studiet: Heltid og deltid (50 % 
studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei  

Normert studietid: 
2 år 

Studieåret starter: 
Høst 

Undervisningssted: 
Oslo 

 

Målgruppe og opptakskrav 

Masterstudiet i tjenesteutvikling til eldre er et tilbud til personer som har fullført bachelorgrad i 

helse- eller sosialfag eller tilsvarende kompetanse, jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 

om krav til mastergrad.  

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

Helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende internasjonal 

utdanning. Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell 

vurdering.  

Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod 

med ovennevnte grader eller utdanningsløp. 

Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke opptak 

på grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 

skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 

engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 

 

Beskrivelse av studieprogrammets innhold og profil 

Studiets fagområde er helse- og omsorgstjenester, og tjenesteutvikling til eldre er valgt som 

kjerneområde. Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- 

og omsorgsbehov er sentrale temaer i studiets obligatoriske emner. I emnet prosjekt som 

arbeidsform vil studentene samarbeide med partnere i helse- og omsorgssektoren.  

Studentene skal øke sin kompetanse, slik at de kan arbeide kunnskapsbasert og bidra til 

utviklingsprosesser for fornyelse av tjenester til eldre, i samhandling med brukere, pasienter, 

pårørende og frivillige. Studiet er tverrprofesjonelt. Med økende vekst i antall eldre og andelen 

eldre, samt mangel på profesjonsutøvere i helse- og omsorgssektoren, må dagens tjenester 

endres. En mer heterogen eldrebefolkning med økt kulturell og sosial ulikhet stiller nye krav til 

helse- og omsorgstjenestene med tanke på brukerinvolvering, medbestemmelse og 
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persontilpassede tjenester. Eldres levekår og sosiale situasjon er viktige faktorer i 

tjenesteutvikling. Det blir vurdert hvordan disse faktorene påvirker helse, livskvalitet og behov 

for helse- og omsorgstjenester. Utformingen av helse- og omsorgstjenester er i rask endring og 

helse- og velferdsteknologisk løsninger spiller en stadig større rolle.  

I lys av aldring og helseutfordringer, multisykdom og helsefremming/forebygging, diskuteres 

fremtidens tjenesteutvikling i helse- og omsorgssektoren. Vurdringer av sosiale, kulturelle og 

teknologiske tverrprofesjonelle tjenestebehov for ulike sårbare grupper eldre, blir tematisert.  

Spenningsfeltet mellom helsefremmende og forebyggende perspektiv med krav til mestring, og 

rådende oppfatninger om sykdom og helseutfordringer og rett til omsorg blir tematisert. 

Prosjekt som arbeidsmetode i tjenesteutvikling er et emne som praktisk gir studentene 

mulighet til å gjennomføre et prosjektarbeid i gruppe sammen med en ekstern 

samarbeidspartner i helse- og omsorgssektoren. I forkant av prosjektet vil det bli gitt en grundig 

innføring i prosjekt som metode i endring og innovasjon i tjenesteutvikling. Offentlige 

dokumenter og lover som regulerer og setter premisser for tjenesteutvikling er sentrale, samt 

ulike tilnærminger for å definere god kvalitet.  

I masteroppgaven velger studenten et tema innen fagområdet helse- og omsorgstjenester og 

kjerneområdet tjenesteutvikling til eldre og lager en obligatorisk prosjektbeskrivelse over eget 

tema samt egjennomfører et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt.       

Læringsutbytte 

Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning på masternivå. Detaljerte læringsutbytter 

beskrives under hvert emne. Etter fullført master i tjenesteutvikling til eldre, skal kandidaten ha 

følgende læringsutbytte inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten  

 har avansert kunnskap om eldre og deres behov for nåværende og fremtidige helse- og 

omsorgstjenester 

 har inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiver, politiske føringer og 

forskning når det gjelder tjenesteutvikling til eldre, nasjonalt og internasjonalt 

 kan anvende kunnskap på nye områder innenfor tjenesteutvikling til eldre i helse- og 

omsorgssektoren  

Ferdigheter  

Kandidaten  

 kan analysere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenesteutviklingsprosjekt som kan 

forbedre og fornye helse- og omsorgstjenester til eldre i lys av eldres behov, 

profesjonsfag, sosial- og teknologisk innovasjon 

 kan involvere de eldre, pårørende, frivillige og fagpersonell i utvikling og utforming av 

tjenestetilbud 

 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 

strukturere og formulere faglige resonnementer  

 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd 

med gjeldende forskningsetiske normer 
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Generell kompetanse  

Kandidaten 

 kan identifisere og analysere aktuelle faglige og etiske utfordringer i tjenesteutvikling til 

eldre og formidle disse til fagfeller og beslutningstakere i helse- og omsorgsektoren, i 

lys av kulturelle perspektiv 

 kan lede og sikre kvalitet i tjenesteutviklingsprosjekt til eldre på kommunalt nivå og i 

primærhelsetjenesten   

 kan sikre samarbeid og medvirkning med bruker, pasient, pårørende og frivillig/ideell 

sektor   

 kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye tjenestetilbud for å gjennomføre 

innovative og bærekraftige prosjekter som svarer på eldres behov 

 kan formidle fagkunnskap og resultater fra eget arbeid til fagfeller og allmennheten 

 har informasjonskompetanse på et avansert nivå, slik at en kan søke etter og bearbeide 

kunnskap, og arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster innenfor etablerte normer 

for akademisk redelighet 

 

Arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 

Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helse- og omsorgstjenester til 

eldre. 

Studiet kvalifiserer til: 

 stillinger innenfor helse- og omsorgsvirksomheter som krever kunnskap på høyere 
grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen 

 stillinger innenfor undervisningsområdet for helse- og omsorgsfag 
 

Videre studiemuligheter etter endt utdanning 

 stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning 
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Emnebeskrivelser 
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Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre 

Demands, trends and participants in service development for the elderly 

 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 5001 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 15 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

45 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 
Deltid: 1. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 

Forkunnskapskrav:  
 

Innhold 

Flere vil i fremtiden bo hjemme lengre med multiple helseutfodringer. Politiske føringer fremhever 
betydningen av at brukere i så stor grad som mulig tar ansvar for egen helse, og bidrar arktivt i utforming 
av tjenestetilbud. Med dette som utgangspunkt presenteres de mest vanlige helseutfordringene hos eldre 
og perspektiver på utvikling  helse- og omsorgstjenester til brukeren (tjenestedesign). Utvikling av 
tjenestene skjer i et komplekst samspill mellom brukerens behov og ønsker, ulike profesjoner, pårørende 
og frivillige organisasjoner. 
 
God samhandling er grunnleggende for å utvikle helhetlige, individuelt tilpassede og kostnadseffektive 
tjenestetilbud. Hva som kjennetegner de ulike aktørenes rolle, og faktorer som fremmer og hemmer 
samhandling mellom aktørene og på tvers av tjenestenivå vil bli derfor bli belyst. 
 
Emnet har en tverrvitenskapelig profil. Demografiske, kontekstuelle, biolgiske, mestrings- forebyggende og 
helsefremmende perspektiv vil bli anvendt for å belyse de ulike temaene. 
 
Hovedtemaer 

Aldring og helseutfordringer  

 Demografiske beskrivelser av elders levekår – nasjonalt og globalt  

 De mest vanlige akutt og kroniske helseutfordringer hos eldre: fall/risiko for fall, komplekse   

 sykdomstilstander, demens, angst/depresjon  

 Særskilt sårbare grupper: eldre med psykisk utviklingshemming, eldre innvandrere 

 Eldres egne sykdomserfaringer   

Helsefremming og forebygging 

 Mestringsstratgier belyst fra teoretiske- og brukerperspektiv  

 Betydning av sosialt nettverk  

 Hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering 

Tjenesteutvikling: aktører, roller, samhandling  

 Områder for tjenesteutvikling. Politiske føringer  

 Tjenestedesign med bruker i fokus  

 Frivillig sektor  

 Pårørende  

 Tverrfaglig samhandling  



 
 

14 
 

 Kontekstuelle perspektiv på tjenesteutvikling  

Læringsutbytter 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse 

Kunnskap 

Kandidaten 

 har avansert kunnskap om eldres levekår og hvordan det innvirker på helse, livskvalitet og behov 
for helsetjenester  

 har inngående kunnskap om hvordan helseutfordringer, multisykdom og sårbarhet utvikler seg hos 
utsatte eldre  

 har inngående kunnskap om ulike helsefremmende og forebyggende tilnærminger til målgruppen 

 har inngående kunnskap om samspillet mellom sosialt nettverk, helse og livskvalitet  

 har inngående kunnskap om områder for tjenesteutvikling til eldre, aktører samt faktorer som 
fremmer og hemmer samarbeid  

 
Ferdigheter 

kandidaten 

 kan analysere eldres helseutfordringer i lys av og kritisk vurdere hva som er relevante behov for 
helsetjenester  

 kan analysere og kritsk vurdere hvordan politiske føringer innvirker på utvikling av tjenestetilbud til 
eldreb  

 kan kritisk vurdere helsefremming og forebygging ved sykdomsutvikling i en tverrprofesjonell 
sammenheng 

 kan gjennomføre litteratursøk og fremstille forskningsresultater skriftlig på en systematisk og 
analytisk måte 
 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 kan analysere etiske problemstillinger relatert til velferdspolitiske og faglige prioriteringer av eldres 
behov for tjenester 

 kan anvende kunnskap om eldres helseutfordringer på etablerte og på nye helse- og omsorgs 
tjenestetilbud  

 kan formidle muligheter og utfordringer i tverrprofesjonelle samhandling i møte med brukere, 
tjenesteutviklere og allmennheten  

 

Arbeids- og undervisningsformer  

 Ressursforelesninger  

 Seminarer med studentfremlegg 

 Gruppearbeid  

 Veiledning  

 Obligatorisk arbeidskrav  

 Selvstudium 
 

Obligatoriske aktiviteter   
 Systematisk fremstilling og vurdering av forskningsresultater i artikler over et oppgitt 

emne/problemstilling. Gruppeoppgave.Skriftlig innelvering med muntlig fremlegg (tidl. 5001) 
 

 Individuell oppgave med fokus på utforming og begrunnelse for en problemstilling knyttet til eldres 
helseutfordringer og/eller behov for tjenester i en valgt kontekst (hjemmeboende, sykhjem, 
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korttidsavdeling, helesehus etc.). Systematisk litteratursøk på forskning som belyser 
problemstillingen skal gjennomføres. Skriftlig innlevering med muntlig fremlegg.  

 

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Individuell skriftlig hjemmeoppgave 3 dager A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Eksamen er en skriftlig individuell hjemmeoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i et selvvalgt 

tema/problemstilling i emnet de har arbeidet med i tidligere obligatorisk læringsaktivitet. Tema/ 

problemstilling begrunnes ved forskning og drøftes i lys av relevante teoretiske perspektiv, forskning og 

politiske føringer. 

 

Besvarelsen skal være på 3000 ord (+/- 10%).  
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of science, Research Methods and Research Ethics 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 5002 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng: 15 Undervisningssted: Oslo  

Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

45 timer inkludert nettleksjoner og 

seminarer 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Forkunnskapskrav: 

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle kunnskapsteoretiske perspektiver og problemstillinger og åpner for 

videre refleksjoner om de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og sosialfag, samfunnsfag, teologi, 

diakoni- og ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier og mellom ulike vitenskapsteoretiske 

posisjoner vil bli belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike fagfeltene blir tematisert.   

 

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 

systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for forskjellige måter å generere data, analytiske 

fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, brukeres 

medvirkning, samt forskerens påvirkning og etiske ansvar tydeliggjøres. 

 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, ulike 

typer av design og metoder for innsamling av kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter og 

begrensninger for ulike design og metoder drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler 

også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske 

prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

 

Hovedtemaer: 

 Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap. 

 Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, hermeneutikk, 

fenomenologi og sosial konstruktivisme. 

 Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, dokumentanalyse. 

 Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn. 

 Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av variabler og 

metoder for utvalgsprosedyrer. 

 Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data. 

 Forskningsetikk 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske grunnsyn og om 

hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner. 

 Har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er reflektert innen 

ens eget fagfelt. 

 Har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative forskningsdesign 

og forskningsmetoder. 

 Har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt. 

 Har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i kvalitativ 

forskning. 

 Har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt kunnskap om 

operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative forskningsprosjekt. 

 Har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 

forskningstradisjoner. 

 Har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon. 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres betydning for 

forskning innenfor eget fagfelt. 

 Kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, kvalitative og/eller 

kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt. 

 Kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante innenfor 

studentens eget fagfelt.  

 Kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og tekstanalytiske 

forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å besvare. 

 Kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på korrekt måte.  

 Kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende forskningsetiske 
retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i tidsaktuelle faglige 

debatter. 

 Kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye faglige 

områder. 

 Kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige artiklers relevans for 

eget fagområde. 
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 Kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en humanistisk, 
samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon. 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Digitale leksjoner og «omvendt undervisning». 

 Seminarer og forelesninger. 

 Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og presentasjon av fagstoff 

i mindre grupper. 

 Tverrfaglig gruppearbeid (TPS). 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innen hver av emnets to metodedisipliner. 

Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske øvelser, digitale flervalgstester, 

fremlegg i gruppe eller annet. Det kan også være arbeid med metode i utkast til 

prosjektbeskrivelse. 

 Studentene må skrive en individuell skriftlig oppgave med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%). 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen 3 uker A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

 

 

Pensum 
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Servicedevelopment in dementia care  

Tjenesteutvikling i demensomsorgen  

 

Facts about the Course Tuition Professional Training 
Course Code: MAELDRE 5003 Language of Instruction: English 

and Norwegian 
Professional Training: No 

Number of ECTS: 10 Campus: Oslo  
Available as Single Course: Yes Semester: Spring Student Workload 
Type of Course: Compulsory 
Course 

Compulsory Attendance: Yes Classwork: 
30 hours 

Cycle: Second Cycle (Master)  Student-controlled work: 
240 hours 

Year of Study 
Full Time: Second year 
Part Time: Third year  

 Total student input hours: 
270 

Prerequisites: none  

 

Course Content 

The course provides students with a range of interactive learning opportunties related to service 
development in dementia care and citizenship. It covers key theoretical ideas, including personhood, 
relational care and citizenship, and the latest evidence on interventions and approaches for improving the 
lives of people with dementia and their families.  The course takes account of those newly diagnosed with 
dementia, as well as people with more advanced dementia.  It highlights appropriate measures for 
identifying needs and implementing change at a service / organisational level for people living in their own 
homes and care homes.  An interdisciplinary and partnership approach is emphasised. 

Dementia is a complex health condition associated with a range of service development and practice 
challenges.  People with dementia often have other health conditions. Students will have the opportunity to 
develop a critical awareness of key debates related to developing services for people with dementia, and 
learn about the latest intiatives in Norway in the context of worldwide policy debates.  

The course is informed by the latest research, policy and best practice guidance and students are 
expected to select an appropriate area of service developement to focus upon, including for example, 
assessment practices, environmental interventions (e.g. sensory stimulation and use of green space), or 
involving people with dementia in decisions.  All students are expected to learn about and become skilled 
in partnership working with people with dementia, their family carers and friends, volunteers and healthcare 
personnel.  

A relational and rights-based approach underpins the course. This means the person with dementia is 
prioritsed and regarded as an equal partner in service development and delivery. 

Main Subjects: 

Knowledge of dementia: 

 Basic pathology; common and rarer forms of dementia  

 Prevelance, incidence, epidemology 

 Diagnosis, and post-diagnositic treatment 

 Assessment and management, including pain assessment, and quality of life. 
 

Service development 

 Recognising neglectful practice in day services, care homes, and hospitals  

 Organisational culture and change 
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 Involving people with dementia and their family carers in service development  

Theoretical perspectives and initiatives: 

 Using the VIPs framework to inform service development 

 Appreciative inquiry for service development  

 Citizenship and service development¨ 

 Social support and sharing responsibilities  

 Promoting social inclusion and belonging when developing services 

Interdisciplinarity in dementia care: 

 the roles of the different professions 

 dementia teams and community nursing models 

 

Framework/legislation/ethics: 

 The Norweigan Dementia Plan 2020 

 Care Plan 2020: The Norweigan’s Government Plan for the Care Services Field for 2015-2020 

 World Health Organisation (2017) Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 
2017-2025  
 

 Universal Guidance  

Environmental interventions 

 evidence-based knowledge about different environmental interventions 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into knowledge, 
skills and general competence: 

Knowledge: 

The Candidate 

 has acquired advanced knowledge of frameworks and concepts for service development in 
dementia care 

 has acquired theoretical knowledge of research within the field of dementia care and citizenship in 
Norway and other Nordic countries 

 has acquired advanced knowledge of dementia as a long term neurological health condition (e.g. 
symptoms, rarer forms, assessment, the course of the illness, progrnosis and treatment) 

 has acquired advanced knowledge of the consequences of dementia, including for families 

 has acquired thorough knowledge of national recommendations for people with dementia  

 has gained advanced knowledge of current legislation and ethical issues in relation to dementia. 
 
Skills:  

The Candidate 

 is able to apply knowledge of dementia when evaluating services  

 is able to develop, implement and critically evaluate services for people with dementia 

 is able to apply knowledge of environmental interventions, including the need for telecare 
technology and/or technical aids for people with dementia and their relatives 

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/dementia-plan-2020/id2465117/
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/care-plan-20202/id2410456/
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/
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 can critically assess factors that promote and prevent the involvement of people with dementia in 
service development  

 can critically analyse the value base of health and social care services for people with dementia, 
and how these values impact on practice.   

 

General Competence: 

The Candidate: 

 is able to reflect systematically on professional and ethical issues relating to dementia care and 
citizenship 

 has acquired a critical analytical perspective on their own professional practice. 

 can communicate complex ideas  
 

Work and Teaching Methods 

 lectures 

 group work 

 seminars and presentations 

 guided reading  

 online discussions 

 visit to demonstration flat – Alma’s House 

 

Compulsory Activities 

 group work between campus-based sessions, and presentations at seminars held in the second 
week of campus-based sessions 

 attendance and participation in group activites and discussions  
Mandatory activities must be completed and approved before candidates can take the examination. 

 

Assessment 

Form of Assessment Length Grade Weight 

Written home examination in English 
or Norweigan  

2000 words 
in 3 days 

A-F 100/100 

 

Additional Information about Assessement: 

Written individual home examination: 2000 words (+/- 10%).  
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, values and professional practice 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 5004 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng: 5 Undervisningssted: Oslo  

Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

15 timer 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

120 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på verdibevisst forståelse av 

profesjonell praksis, og en forståelse av hva VIDs diakonale verdier handler om. 

Emnet vektlegger spesielt utfordringer knyttet til maktproblematikk og til livssynsmessig og verdimessig 

pluralisme i profesjonell praksis. Emnet fokuserer på å opparbeide forståelse av hvilken betydning eget 

verdi- og livssynsmessige ståsted har i møte med brukere med ulike verdier og livssyn. 

Hovedtemaer: 

 Verdier i profesjonell praksis 

 Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 

 Spenning mellom kulturelt mangfold, sekularisering og individualisering som kontekst for 

profesjonell praksis 

 Kritisk refleksjon over egne førforståelser og verdier 

 Maktperspektiver i profesjonell praksis 

 Diakonale og trosbaserte tradisjoner i profesjonell praksis 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten har følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 kan analysere og forholde seg kritisk til maktforhold og verdidiskurser i relasjon til profesjonell 

praksis 

 har avansert kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, helse 

og velferd 

 kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og livssynsmessige mangfold 

 har utdypet kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier 
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Ferdigheter 

 

Kandidaten 

 

 kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydening i profesjonsutøvelsen 

 kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

Generell kompetanse 

 

Kandidaten 

 

 kan delta i tverrfaglige verdidiskusjoner 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettbaserte leksjoner 

 Seminarer / forelesninger 

 Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen (Individuell skriftlig 

oppgave) 
Et semester Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Omfang: 2000 ord 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke samlingsbasert) 

presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene skal jobbe med i løpet av 

emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten 

legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer og deres relevans for studentens 

spesifikke fag/profesjonsfelt. 

 

Pensum 

  



 
 

24 
 

Prosjekt som arbeidsmetode i utvikling av tjenester  

Project as method in service development  

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 5005 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 15 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

45 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Forkunnskapskrav: 
 

Innhold 

Emnet bygger spesielt på kunnskap ervervet gjennom emnene «Behov, utviklingstrekk og aktører i 
tjenesteutvikling til eldre» og «Tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og omsorgs behov. 

Målet med dette emnet er å styrke studentenes mulighet til å nyutvikle og forbedre helse- og omsorgs-
tjenester for eldre, og til å anvende kunnskap om gjennomføring av prosjektarbeid. Via samarbeid med 
nøkkelpersoner i feltet kan studentene få ideer til å utvikle gruppens prosjekt fra tema til konkret 
problemstilling og få tilgang til erfaringer med prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, og drivere og 
barrierer for å lykkes. 

Emnet vil gi innsikt i og erfaring med hvordan man kan utvikle, analysere og evaluere tjenestetilbudet.  

Videre vil en vektlegge hvordan tjenesten kan tilrettelegges for å sikre god kvalitet i tråd med 
kunnskapsutviklingen og samfunnets og brukerens mål og krav til tjenesten. Det legges vekt på hvordan 
god kvalitet i tjenesten kan sikres i praksis og hvordan ny kunnskap kan implementeres. Emnet fremhever 
teorier om lærende organisasjoner, brukermedvirkning og betydningen av at ansatte, eldre og deres 
pårørende skal være sentrale aktører når utviklings- og forbedringsarbeid skal gjennomføres.  

Emnet gir en grundig innføring i helse- og sosialpolitikkens mål, utvikling, oppbygging og organisering. 

Emnet tar opp ulike tilnærminger for å definere god kvalitet, samt lover og offentlige dokumenter som 

regulerer og setter premisser for tjenesteutviklingen og kvalitetsarbeidet.  

 

Hovedtemaer 

Emnet består av fire tematiske hovedområder:  
 
Utviklingen av helse- og omsorgstjenester for eldre  

 Helse- og sosialpolitikkens mål og organisering  

 Reformene i helse- og sosiale tjenester til eldre  

 Samordning, tverrfaglig samarbeid 

 Frivillig sektor  
 
Kvalitet og utvikling av kvalitet  

 Mål for og regulering av kvalitetsarbeidet  

 Lover, forskrifter og offentlige utredninger  

 Kvalitet: teorier og begreper 

 Avvikshåndtering 
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Innovasjon i tjenesteutvikling 

 Brukermedvirkning i utvikling av tjenestetilbudet  

 Organisasjonsteorier som gir forståelse for endringsarbeid  

 Faglig ledelse av kvalitetsarbeid  

 Velferdsteknologi og sosial innovasjon 

 

Prosjekt som tjenesteutvikling og endringsarbeid 

 Forankring, rammevilkår og implementering 

 Gjennomføring av prosjekter og tjenesteutviklingsarbeid 

 Evaluering av prosjekter og tjenesteutviklingsarbeid 
 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

Kunnskaper: 

Kandidaten  

inngående kunnskap om teorier om og premisser for vurdering og måling av kvalitet i helse- og 
omsorgstjenester for eldre  

 har inngående kunnskap om teorier om organisasjonsendring og lærende organisasjoner, som 
utgangspunkt for utvikling av helse- og omsorgstjenester for eldre 

 har inngående kunnskap om juridiske og verdimessige reguleringer for kvalitet i helse- og 
omsorgstjenester for eldre 

 har spesialisert innsikt i betydningen av brukermedvirkning i utvikling av tjenester for eldre 
 

Ferdigheter: 

Kandidaten  

 kan analysere styrker og svakheter ved mål, begreper, teorier og tilnærminger, og anvende 
kunnskapen innenfor tjenesteutvikling 

 kan analysere styrker og svakheter ved ulike organisatoriske løsninger av helse- og velferdstilbudet 
for eldre, og anvende kunnskapen til tjenesteutvikling og evaluering 

 kan reflektere over og forholde seg kritisk til aktuelle og sentrale helse- og velferdspolitiske 
problemstillinger som involverer eldre 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten  

 kan iverksette, planlegge og kritisk evaluere tjenesteutviklingsprosjekter  

 kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester og i planlegging og 
gjennomføring av tjenesteutviklingsprosjekter  

 kan anvende kunnskap om frivillig arbeid og tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og 
omsorgstjenester og i planlegging og gjennomføringen av tjenesteutviklingsprosjekter 
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Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Seminarer 

 Fremlegg 

 Møte med klinisk felt 

 Veiledning 
 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Samtale med kontaktperson/er i klinisk felt om prosjektide/utforming/utfordringer og muligheter ved 

prosjektarbeid 

 Innlevering av prosjektskisse i forkant av veiledning 

 Gruppeveiledning i forbindelse med prosjektarbeid 

 Tilstedeværelse 

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen 

Hensikten med læringsaktivitetene er å gi studentene innsikt i og erfaring med hvordan man utvikler eller 
forbedrer helse- og omsorgstjenester til eldre med prosjektarbeid som metode. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen i gruppe Et semester Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Gruppeeksamen med en felles karakter. Studentene skal arbeide i grupper med et 
tjenesteutviklingsprosjekt. Prosjektrapporten legges fram for medstudenter, fagmiljø og 
samarbeidspartnere i siste samlingsuke. Rapporten skal innleveres og ha et omfang på 5000 ord +/- 10%  

 

 

 

 

Pensum 
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Velferdsteknologi  

Telecare technologies 

 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 6052 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

30 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 
Deltid: 3. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 

Forkunnskapskrav: Ingen 
 

Innhold 

Velferdsteknologi er et nytt og viktig begrep innenfor en velferdspolitisk kontekst. I dag implementeres 
velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren, både på primær- og 
spesialisttjenestenivå.Eksempler på velferdsteknologiske løsninger er automatiske alarmer og sensorer 
som varsler uforutsette hendelser, GPS-lokaliseringsteknologi og elektroniske medisindispensere. Felles 
for disse løsningene er at de gjør det mulig å følge opp og motta tjenester på avstand. 

Sentrale policydokumenter definerer eldre og kronisk syke som primære målgrupper for 
velferdsteknologien (Stortingsmelding nr 29 (2012-2013), NOU 11: 2011), men velferdsteknologiske 
løsninger er også tatt i bruk ovenfor andre målgrupper. Dette inkluderer blant annet ulike grupper 
pårørende. 

I dette emnet vil ulike former for velferdsteknologiske løsninger bli presentert, med vekt på hvilke 
implikasjoner dette har for tjenesteorganisering, utøvelsen av faglighet og endringer i relasjoner, ansvar 
og oppgaver for tjenestemottakere, pårørende og for tjenesteutøvere. Videre tar emnet for seg relasjonen 
mellom sentrale velferdspolitiske føringer, reformer og fremveksten av velferdsteknologiske løsninger. 
Emnet er basert på en tverrfaglig tilnærming. 

Gjennomgående i emnet reflekteres det over verdimessige aspekter og etiske dilemmaer, som nedsatt 
kognitiv funksjon, verdighet, retten til privatliv, samt trygghet og sikkerhet. Gjeldende lovigiving på 
området blir også gjennomgått. Andre sentrale temaer som tas opp er konteksten for fremveksten av 
denne type løsninger, trender nasjonalt og internasjonalt, samt problemstillinger knyttet til 
tjenesteutvikling, design og brukerinvolvering. Norsk og internasjonal forskning på området vil bli 
presentert i emnet. 

Hovedtemaer 

Emnet betår av tre hovedtemaer  

1. Introduksjon til velferdsteknologi-feltet 

 Begrepsavklaringer 
 Den samfunnsmessige konteksten  
 Kunnskapsstatus på feltet 

 Presentasjon av teoretisk modell og begreper  
 

2. Velferdsteknologi og tjenester 

 Tjenesteinnovasjon og -utvikling  

 Velferdsteknologi i kommunale tjenester 

 Velferdsteknologi i spesialisthelsetjenesten 
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 Velferdsteknologi og samhandling mellom ulike tjenestenivåer  

 Brukermedvirkning 

 Pårørendeperspektivet 

 Modell og verktøy for kartlegging på individ- og tjenestenivå 

 

3. Velferdsteknologi, etikk og lovverk 

 Etiske implikasjoner, med særskilt vekt på sårbare grupper 

 Gjeldende lovverk 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten  

 har inngående kunnskap om ulike velferdsteknologiske løsninger og den samfunnsmessige 
konteksten for velferdsteknologien. 

 har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ulike velferdsteknologiske 
løsninger for ulike brukergrupper, og hvordan disse løsningene kan tilpasses forskjellige 
organisatoriske kontekster. 

 har inngående kunnskap om velferdsteknologiens betydning for og innvirkning på 
tjenesteorganiseringen. 

 har inngående kunnskap om velferdsteknologiens innvirkning på fag og praksis. 

 har inngående kunnskap om relevant lovverk. 
 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan analysere faglige problemstillinger knyttet til sårbare brukergruppers behov for 
velferdsteknologiske løsninger. 

 kan analysere og forholde seg kritisk til de velferdspolitiske føringene. 

 kan bruke relevante kartleggings- og tjenesteutviklingsverktøy. 

 kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i teoretisk modell.  
 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 kan anvende kunnskap om velferdsteknologiske løsninger i vurderinger på individ- og 
tjenestenivå. 

 kan bidra til brukermedvirkning i bruk, utvikling og utprøving av ulike velferdsteknologiske 
løsninger. 

 kan reflektere over og kommunisere etiske/verdimessige og juridiske vurderinger relatert til bruk 
av velferdsteknologiske løsninger. 
 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 
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 Gruppearbeid 

 Seminar og fremlegg 
 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Gruppearbeid mellom samlingsukene, med presentasjon på seminar i andre samlingsuke.  

 Tilstedeværelse 
 

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Skriftlig hjemmeeksamen 3 dager A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 2000 ord (+/- 10%).  
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Planlegging av masteroppgaven 

Masterthesis planning 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 6001 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 5 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

15 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 
Deltid: 3. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Forkunnskapskrav: Studentene må ha bestått emnet i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk (emnekode?)  

 

Innhold 

Emnet handler om å utvikle og skriftliggjøre en fullstendig prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. 
Prosjektbeskrivelsen skal avspeile et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med faglige og 
forskningsetiske normer.  

Emnet baserer seg på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som studenten har ervervet i 
emnet: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk.  

Hovedtemaer: 

 Utvikling av en problemstilling 

 Legitimering og avgrensning av prosjekter 

 Valg av teoretiske perspektiver i prosjekter 

 Valg av hensiktsmessig design og fremgangsmåter 

 Fremdriftsplanlegging 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 har oppdatert kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til forskningsfronten på 
dette området 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 planlegger og skriftliggjør et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med faglige og 
forskningsetiske normer 
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Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 vurderer og begrunner hva som er relevante teoretiske persepktiver, hensiktsmessig og gyldig 
design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for det valgte problemstillingen 

 har en klar og presis skriftlig fremstilling av eget arbeid 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Ressursforelesninger 

 Seminar med prosjektpresentasjon og respons fra medstudenter og vitenskapelige ansatte 
 
 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Emnet gir mulighet for mobilitet 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Skriftlig hjemmeeksamen Et semester Bestått/ikke bestått 100/100  

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Kandidaten arbeider med prosjektbeskrivelse til egen masteroppgave gjennom hele semesteret. 

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider (evt. 3500 ord).  

 

Pensum 

 
 

  



 
 

32 
 

Masteroppgaven 

Master thesis 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAELDRE 6100 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 45 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst/vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

48 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

1167 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 
Deltid: 4. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
1215 timer 

Forkunnskapskrav: Bestått (emnekode) Prosjektplanlegging 
 

 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studenten skal gjennomføre et selvstendig, avgrenset 

forskningsprosjekt med relevans for fagområdet helse- og omsorgstjenester og kjerneområdet 

tjenesteutvikling til eldre.  

Arbeidet med oppgaven skal gi studentene trening i å forholde seg til tema og spørsmål i fagområdet ut fra 

relevante teoretiske perspektiv og relevant forskning. Masteroppgaven skal gi trening i å arbeide 

systematisk og metodisk og bidra til at studentene utvikler en kritisk holdning i metodiske spørsmål.  

Masteroppgaven kan baseres på en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Oppgaven 

kan være et frittstående arbeid eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående 

forskningsprosjekt. Arbeidet kan for eksempel knyttes opp mot et tjenesteutviklings- eller 

kvalitetsutviklingsprosjekt og/eller et evalueringsprosjekt ved VID vitenskapelige høgskole, eller ved en 

relevant ekstern institusjon/organisasjon eller forvaltningsorgan. 

Masteroppgaven kan være en artikkel som møter kravene til publisering i et vitenskapelig tidsskrift med 

relevans for fagfeltet og som har referee-ordning (fagfellevurdering av vitenskapelige artikler). Dersom 

oppgaven er artikkel basert, skal det i tillegg leveres en refleksjonsoppgave som utdyper teoretiske og 

metodiske overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Rammen for refleksjonsoppgaven er 5-7000 ord. 

Masteroppgaven kan også være en monografi på 28 000 ord +/- 10%.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten  

 har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til forskningsfronten på 

dette temaområdet 

 

 

 



 
 

33 
 

 

Ferdigheter  

Kandidaten  

 kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i 

tråd med forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 viser evne til å vurdere og begrunne hva som er relevante teoretiske perspektiver, hensiktsmessig 

og gyldig design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte problemstillingen  

 viser evne til å gi klar og presis skriftlig fremstilling av eget arbeid, og kunne formidle dette til 

fagfeller og allmennheten 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Masteroppgaveseminar 

 Individuell veiledning 

 Selvstendig arbeid 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Deltakelse på masteroppgaveseminar  

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Individuell skriftlig innlevering av 
masteroppgaven 

Tre semestere, 
deltid 

To semestere, 
heltid 

A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. Godkjenning 
forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid, to tilbakemeldinger til medstudenter og 75% 
oppmøte.  

Det vises til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige høgskole 

 

Pensum 


