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1. Presentasjon av studiet 
Antall eldre over 80 år vil øke betydelig de nærmeste 
årene. Forekomsten av demens stiger med økende 
alder. Ifølge Demensplan 2020 (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2015), er det i dag over 
77000 personer med demens og antallet forventes 
doblet de neste 30 årene. Angst, depresjon og 
psykoser er videre tilleggslidelser hos personer med 
demens. Psykiske lidelser som angst og depresjon 
forekommer også hyppig hos eldre over 65 år som 
ikke har demens (Nasjonale faglige råd for psykiske 
lidelser hos eldre, Helsedirektoratet 2019) 
I Regjeringens Demensplan 2025 (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2020) og i Nasjonale faglige 
råd for psykiske lidelser hos eldre (Helsedirektoratet 
2019) påpekes det at dagens helse- og 
omsorgstilbud i for liten grad er tilpasset eldre 
personer med demens og psykiske lidelser. Det er 
behov for økt klinisk kompetanse i møte med disse 
pasient-/brukergruppene i kommunehelsetjenesten 
og i samfunnet generelt.  
Videreutdanningen i demens og psykiske lidelser hos 
eldre vil bidra til å øke helsepersonells kompetanse i 
helsefremmende klinisk arbeid med personer med 
demens og psykiske lidelser. Kunnskap om sykdom og behandlingstilbud – herunder 
miljøbehandling og personsentret omsorg - frivillighet, brukerinvolvering/ medbestemmelse, 
persontilpassede og tilrettelagte tjenester og pårørendearbeid vil bli vektlagt. Utvikling av 
ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, håndtering av adferdsforstyrrelser, samt 
utvikling av etisk refleksjons- og handlingskompetanse vil også stå sentralt. I tillegg vil 
studentene oppøves i kritisk vurdering av ulike livssyn, verdier og maktperspektiver knyttet til 
eldre med demens og psykiske lidelser. Samlet vil videreutdanningens innhold gjøre 
studentene bedre rustet til å møte ulike utfordringer i tjenestetilbudet og kunne bidra til å 
videreutvikle helsefremmende tjenester til målgruppene. 
 

1. 2 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 
Studiet gir studentene kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsefremmende 
tjenester til eldre med demens og psykiske lidelser. 

Studiet kvalifiserer primært til: 

• Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid, særlig 
rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser  

• Opptak på VIDs program Master i helsefremmende tjenester til eldre 
 

 

Nøkkelinformasjon om studiet

ISCED: 0988: Health and Welfare, 
inter-disciplinary programmes

Studieprogramkode: VUDEM

Antall studiepoeng: 30

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad)

Grad etter avsluttet studium:  

Undervisningsspråk: Norsk

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning)

Praksisstudier: Nei

Praksisomfang: 

Fastsatt studietid: 1 år

Studieåret starter: Vår

Undervisningssted: Oslo Velg et 
element.

1. Presentasjon av studiet
Nøkkelinformasjon om studiet

Antall eldre over 80 år vil øke betydelig de nærmeste
årene. Forekomsten av demens stiger med økende
alder. Ifølge Demensplan 2020 (Helse- og
omsorgsdepartementet 2015), er det i dag over
77000 personer med demens og antallet forventes
doblet de neste 30 årene. Angst, depresjon og
psykoser er videre tilleggslidelser hos personer med
demens. Psykiske lidelser som angst og depresjon
forekommer også hyppig hos eldre over 65 år som
ikke har demens (Nasjonale faglige råd for psykiske
lidelser hos eldre, Helsedirektoratet 2019)

I Regjeringens Demensplan 2025 (Helse- og
omsorgsdepartementet 2020) og i Nasjonale faglige
råd for psykiske lidelser hos eldre (Helsedirektoratet
2019) påpekes det at dagens helse- og
omsorgstilbud i for liten grad er tilpasset eldre
personer med demens og psykiske lidelser. Det er
behov for økt klinisk kompetanse i møte med disse
pasient-/brukergruppene i kommunehelsetjenesten
og i samfunnet generelt.

Videreutdanningen i demens og psykiske lidelser hos
eldre vil bidra til å øke helsepersonells kompetanse i
helsefremmende klinisk arbeid med personer med
demens og psykiske lidelser. Kunnskap om sykdom og behandlingstilbud - herunder
miljøbehandling og personsentret omsorg - frivillighet, brukerinvolvering/ medbestemmelse,
persontilpassede og tilrettelagte tjenester og pårørendearbeid vil bli vektlagt. Utvikling av
ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, håndtering av adferdsforstyrrelser, samt
utvikling av etisk refleksjons- og handlingskompetanse vil også stå sentralt. I tillegg vil
studentene oppøves i kritisk vurdering av ulike livssyn, verdier og maktperspektiver knyttet til
eldre med demens og psykiske lidelser. Samlet vil videreutdanningens innhold gjøre
studentene bedre rustet til å møte ulike utfordringer i tjenestetilbudet og kunne bidra til å
videreutvikle helsefremmende tjenester til målgruppene.

ISCED: 0988: Health and Welfare,
inter-disciplinary programmes

Studieprogramkode: VUDEM

Antall studiepoeng: 30

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus
(mastergrad)

Grad etter avsluttet studium:

Undervisningsspråk: Norsk

Organisering av studiet: Deltid (50
% studiebelastning)

Praksisstudier: Nei

Praksisomfang:

Fastsatt studietid: 1 år

Studieåret starter: Vår

Undervisningssted: Oslo Velg et
element.

1. 2 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning

Studiet gir studentene kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsefremmende
tjenester til eldre med demens og psykiske lidelser.

Studiet kvalifiserer primært til:

• Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid, særlig
rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser

• Opptak på VIDs program Master i helsefremmende tjenester til eldre
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2. Målgruppe og opptakskrav 
Videreutdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med eldre innen 
demensomsorg og/eller med psykiske lidelser i ulike deler av tjenesten. Krav til opptak er en 
treårig bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag. Det er 
ønskelig at studentene har yrkeserfaring fra fagfeltet demensomsorg og/eller psykiske 
lidelser hos eldre. Utdanningsprogrammet vil bygge på kvalifikasjoner studentene har tilegnet 
seg gjennom en bachelorgrad innenfor profesjonsfagene.  

Ved godkjent videreutdanning av 30 studiepoeng, kan kandidater søke innpass ved ett av 
VIDs masterprogram, fortrinnsvis Master i helsefremmende tjenester til eldre. 
 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene skal gi en samlet fremstilling av hvilke kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse (inkludert informasjonskompetanse) kandidaten skal ha etter endt 
studium i henhold til syklus 2 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere 
utdanning. 
 

Kunnskaper 
Kandidaten 

• har avansert kunnskap om eldre med demens og psykiske lidelser og deres 
sammensatte behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

• har avansert kunnskap om symptomer, utvikling, kartlegging og behandling av 
demens og psykiske lidelser hos eldre 

• har inngående kunnskap om verdier og livssyn for profesjonell praksis 
• har inngående kunnskap om prinsipper for personsentrert omsorg og miljøbehandling 
• har avansert kunnskap om organisatoriske-, juridiske- og etiske rammebetingelser for 

pleie, omsorg og behandling av personer med demens og psykiske lidelser 

Ferdigheter 
Kandidaten 

• kan anvende og kritisk vurdere tilnærmingsmetoder og verktøy i personsentrert 
omsorg og miljøbehandling  

• kan analysere og forholde seg kritisk til fag- og forskningslitteratur og formulere 
selvstendige faglige resonnementer 

• kan gjennomføre avgrensede utviklingsprosjekt på eget arbeidssted  

Generell kompetanse 
Kandidaten 

• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon med brukere, pårørende, 
kolleger, frivillige og i tverrprofesjonelt samarbeid 

• kan handle faglig, juridisk og moralsk forsvarlig ved etiske utfordringer i fagmiljø og i 
møte med brukere med demens og psykiske lidelser og deres pårørende 

• kan initiere og bidra i verdidiskusjoner knyttet til eldre med demens og psykiske 
lidelser 

2. Målgruppe og opptakskrav
Videreutdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med eldre innen
demensomsorg og/eller med psykiske lidelser i ulike deler av tjenesten. Krav til opptak er en
treårig bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag. Det er
ønskelig at studentene har yrkeserfaring fra fagfeltet demensomsorg og/eller psykiske
lidelser hos eldre. Utdanningsprogrammet vil bygge på kvalifikasjoner studentene har tilegnet
seg gjennom en bachelorgrad innenfor profesjonsfagene.

Ved godkjent videreutdanning av 30 studiepoeng, kan kandidater søke innpass ved ett av
VIDs masterprogram, fortrinnsvis Master i helsefremmende tjenester til eldre.

3. Læringsutbytte
Læringsutbyttebeskrivelsene skal gi en samlet fremstilling av hvilke kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse (inkludert informasjonskompetanse) kandidaten skal ha etter endt
studium i henhold til syklus 2 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere
utdanning.

Kunnskaper

Kandidaten

• har avansert kunnskap om eldre med demens og psykiske lidelser og deres
sammensatte behov for nåværende og fremtidige helsetjenester

• har avansert kunnskap om symptomer, utvikling, kartlegging og behandling av
demens og psykiske lidelser hos eldre

• har inngående kunnskap om verdier og livssyn for profesjonell praksis
• har inngående kunnskap om prinsipper for personsentrert omsorg og miljøbehandling
• har avansert kunnskap om organisatoriske-, juridiske- og etiske rammebetingelser for

pleie, omsorg og behandling av personer med demens og psykiske lidelser

Ferdigheter

Kandidaten

• kan anvende og kritisk vurdere tilnærmingsmetoder og verktøy i personsentrert
omsorg og miljøbehandling

• kan analysere og forholde seg kritisk til fag- og forskningslitteratur og formulere
selvstendige faglige resonnementer

• kan gjennomføre avgrensede utviklingsprosjekt på eget arbeidssted

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon med brukere, pårørende,
kolleger, frivillige og i tverrprofesjonelt samarbeid

• kan handle faglig, juridisk og moralsk forsvarlig ved etiske utfordringer i fagmiljø og i
møte med brukere med demens og psykiske lidelser og deres pårørende

• kan initiere og bidra i verdidiskusjoner knyttet til eldre med demens og psykiske
lidelser
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• kan bidra til nytenkning og innovasjon av tjenestetilbud til personer med demens og 
psykiske lidelser og deres pårørende 

• kan formidle fagkunnskap og faglige problemstillinger muntlig og skriftlig på en 
selvstendig og systematisk måte 
 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Studieprogrammet tilstreber en praksisnær profil, og bygger på studentenes erfaringer fra 
eget arbeid. Arbeids- og undervisningsformene vil være varierte og blant annet omfatte 
ressursforelesninger, student- og lærerstyrte grupper med vekt på faglig/etisk refleksjon over 
egen praksis, obligatoriske aktiviteter og ferdighetstrening/enkel simulering.  

Arbeidsformene skal bidra til studentenes faglige- og personlige utvikling. Kombinasjon av 
ulike arbeidsformer søker å videreutvikle studentenes refleksjons- og handlingsnivå for å stå 
bedre rustet i møte med komplekse faglige og etiske problemstillinger i sin kliniske 
virksomhet.  

 

5. Internasjonalisering 
Studiet er en avkortet videreutdanning med enkeltemner inkludert i et større masterprogram, 
som ivaretar 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 demens og psykisks lidelser hos eldre. Det legges til rette 
for å invitere gjesteforelesere fra partnerinstitusjoner som har fag- og forskningskompetanse 
relevant for programmet. 

 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Det avlegges eksamen i hvert emne. 
Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen av det enkelte emne og bygger på studentens 
arbeid i emnet. 
 
Vurderingsformen er skriftlig individuell hjemmeeksamen i begge emnene. 
Vurderingsuttrykket er gradert karakter A-E for bestått, F for ikke-bestått. 
 
Ved sensur av eksamen benyttes i hovedsak to sensorer. Ekstern sensur bli benyttet, enten 
ved gjennomgang av besvarelser eller ved gjennomgang og godkjenning av 
vurderingsordningene. Ved klage på sensur blir ekstern sensor alltid benyttet. 
. 

7. Studiets oppbygning 
Videreutdanningen gir til sammen 30 studiepoeng fordelt på 2 semester med 15 studiepoeng 
hver. Det vil være avsluttende eksamen i hvert semester.  

• kan bidra til nytenkning og innovasjon av tjenestetilbud til personer med demens og
psykiske lidelser og deres pårørende

• kan formidle fagkunnskap og faglige problemstillinger muntlig og skriftlig på en
selvstendig og systematisk måte

4. Arbeids- og undervisningsformer
Studieprogrammet tilstreber en praksisnær profil, og bygger på studentenes erfaringer fra
eget arbeid. Arbeids- og undervisningsformene vil være varierte og blant annet omfatte
ressursforelesninger, student- og lærerstyrte grupper med vekt på faglig/etisk refleksjon over
egen praksis, obligatoriske aktiviteter og ferdighetstrening/enkel simulering.

Arbeidsformene skal bidra til studentenes faglige- og personlige utvikling. Kombinasjon av
ulike arbeidsformer søker å videreutvikle studentenes refleksjons- og handlingsnivå for å stå
bedre rustet i møte med komplekse faglige og etiske problemstillinger i sin kliniske
virksomhet.

5. Internasjonalisering
Studiet er en avkortet videreutdanning med enkeltemner inkludert i et større masterprogram,
som ivaretar 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 demens og psykisks lidelser hos eldre. Det legges til rette
for å invitere gjesteforelesere fra partnerinstitusjoner som har fag- og forskningskompetanse
relevant for programmet.

6. Vurderingsformer
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Det avlegges eksamen i hvert emne.
Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen av det enkelte emne og bygger på studentens
arbeid i emnet.

Vurderingsformen er skriftlig individuell hjemmeeksamen i begge emnene.
Vurderingsuttrykket er gradert karakter A-E for bestått, F for ikke-bestått.

Ved sensur av eksamen benyttes i hovedsak to sensorer. Ekstern sensur bli benyttet, enten
ved gjennomgang av besvarelser eller ved gjennomgang og godkjenning av
vurderingsordningene. Ved klage på sensur blir ekstern sensor alltid benyttet.

7. Studiets oppbygning
Videreutdanningen gir til sammen 30 studiepoeng fordelt på 2 semester med 15 studiepoeng
hver. Det vil være avsluttende eksamen i hvert semester.
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Videreutdanningen er organisert med undervisning i ukesamlinger og det forventes 
selvstendig arbeid mellom samlingene.  
 

 

1. studieår 
Emnekode  Studiepoeng Semester  O   
MAELDRE5003 Eldre med demens og 

psykiske lidelser  
10 Vår O 

MAELDRE5004 Livssyn, verdier og 
relasjoner i 
profesjonell praksis 

 5 Vår O 

MAELDRE6050 Personsentrerte 
tilnærminger ved 
demens og psykiske 
lidelser  

15 Høst O 

*O=obligatorisk emne 

 

  

Videreutdanningen er organisert med undervisning i ukesamlinger og det forventes
selvstendig arbeid mellom samlingene.

1. studieår
Emnekode Studiepoeng Semester 0
MAELDRE5003 Eldre med demens og 10 Vår 0

psykiske lidelser

MAELDRE5004 Livssyn, verdier og 5 Vår 0
relasjoner i
profesjonell praksis

MAELDRE6050 Personsentrerte 15 Høst 0
tilnærminger ved
demens og psykiske
lidelser

*O=obligatorisk emne
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Emnebeskrivelser 
 
 

  

Emnebeskrivelser
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Eldre med demens og psykiske lidelser 
Older people with dementia and mental disorders 

Innhold 
Emnet presenterer aldringsprosesser for eldre med 
demens og psykiske lidelser, samt organisering av 
helsetjenester til brukergruppene. Videre introduseres 
samfunnsmessige, psykologiske, sosiologiske, 
kulturelle og medisinske perspektiver på 
demenssykdom og på psykiske lidelser.  

Betydningen av demensvennlige samfunn og 
personsentrert omsorgsperspektiv blir introdusert, 
samt pårørendes rolle og betydning i tjenesten.  

Sykdomsforståelse og kartlegging av ulike 
funksjonsområder vil bli vektlagt da det gir nødvendig 
kunnskap for å kunne forstå og utvikle tilpassede 
tjenester til eldre med demens og/eller psykiske 
lidelser. Hensikter og utfordringer knyttet til kartlegging 
vil også beskrives. 

 
Hovedtemaer: 

• Utvikling og organisering av helsetjenester til 
eldre med demens og med psykiske lidelser  

• Aldringsprosesser og psykologiske, 
medisinske, sosiologiske og kulturelle 
perspektiv på demens og på psykiske lidelser  

• Pårørendes betydning og rolle i tjenester for 
eldre med demens og med psykiske lidelser  

• Sykdomsutvikling, symptomer og medisinsk 
behandling av ulike former for demens og for 
psykiske lidelser  

• Bruk av kartleggingsverktøy og systematisk vurdering av funksjonsområder og 
symptomer  

 

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

Kunnskaper: 
Studenten 

• har spesialisert innsikt i den samfunnskonteksten eldre med demens og/eller psykiske 
lidelser er en del av 

• har inngående kunnskap om psykologiske, medisinske, sosiologiske og kulturelle 
perspektiver på demens og på psykiske lidelser 

• har inngående kunnskap om symptomer, sykdomsutvikling og medisinsk 
behandlingsmulighet av ulike former for demens og psykiske lidelser hos eldre 

Emnekode: MAELDRE5003

Antall studiepoeng: 10

Tilbys som enkeltemne: Ja

Emnestatus: Obligatorisk

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet
Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 1. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo Velg et 
element.

Undervisningstermin: Vår

Obligatorisk undervisning: Nei

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang:
25 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
5 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
240 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer

Progresjonskrav: Ingen

Eldre med demens og psykiske lidelser
Older people with dementia and mental disorders
Innhold
Emnet presenterer aldringsprosesser for eldre med
demens og psykiske lidelser, samt organisering av
helsetjenester til brukergruppene. Videre introduseres
samfunnsmessige, psykologiske, sosiologiske,
kulturelle og medisinske perspektiver på
demenssykdom og på psykiske lidelser.

Betydningen av demensvennlige samfunn og
personsentrert omsorgsperspektiv blir introdusert,
samt pårørendes rolle og betydning i tjenesten.

Sykdomsforståelse og kartlegging av ulike
funksjonsområder vil bli vektlagt da det gir nødvendig
kunnskap for å kunne forstå og utvikle tilpassede
tjenester til eldre med demens og/eller psykiske
lidelser. Hensikter og utfordringer knyttet til kartlegging
vil også beskrives.

Hovedtemaer:

Emnekode: MAELDRE5003

Antall studiepoeng: 10

Tilbys som enkeltemne: Ja

Emnestatus: Obligatorisk

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet

Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 1. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo Velg et
element.

Undervisningstermin: Vår

Obligatorisk undervisning: Nei

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang:
25 timer

• Utvikling og organisering av helsetjenester til
eldre med demens og med psykiske lidelser

• Aldringsprosesser og psykologiske,
medisinske, sosiologiske og kulturelle
perspektiv på demens og på psykiske lidelser

• Pårørendes betydning og rolle i tjenester for
eldre med demens og med psykiske lidelser

• Sykdomsutvikling, symptomer og medisinsk
behandling av ulike former for demens og for
psykiske lidelser

• Bruk av kartleggingsverktøy og systematisk vurdering av funksjonsområder og
symptomer

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
5 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
240 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer

Progresjonskrav: Ingen

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

Kunnskaper:

Studenten

• har spesialisert innsikt i den samfunnskonteksten eldre med demens og/eller psykiske
lidelser er en del av

• har inngående kunnskap om psykologiske, medisinske, sosiologiske og kulturelle
perspektiver på demens og på psykiske lidelser

• har inngående kunnskap om symptomer, sykdomsutvikling og medisinsk
behandlingsmulighet av ulike former for demens og psykiske lidelser hos eldre
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• har inngående kunnskap om kartlegging av funksjon og symptomer hos eldre med 
demens og/eller psykiske lidelser  

• har inngående kunnskap om tjenestetilbud til og inklusjon av eldre med demens 
og/eller psykiske lidelser  

• kan kritisk vurdere faktorer som fremmer og hemmer medborgerskap i 
tjenesteutvikling for eldre med demens og/eller psykiske lidelser  

 
Ferdigheter: 
Studenten 

• kan anvende metoder og verktøy i kartlegging av funksjon og symptomer ved ulike 
tilstander hos personer med demens og/eller psykiske lidelser 

• kan anvende resultater fra kartlegging av funksjoner og symptomer i behandling, 
pleie og omsorg til eldre med demens og/eller psykiske lidelser  

• kan initiere tverrprofesjonelt samarbeid i tjenester for eldre med demens og/eller 
psykiske lidelser.  

• kan analysere og kritisk vurdere hvordan verdisyn påvirker tjenestetilbud til eldre med 
demens og/eller psykiske lidelser  
 

Generell kompetanse:  

• kan analysere problemstillinger relatert til organisering av tjenestetilbud for eldre med 
demens og/eller psykiske lidelser  

• kan argumentere for nødvendigheten av fagkompetanse om demens og/eller 
psykiske lidelser i klinisk virksomhet i egen virksomhet og i det offentlige rom  

• kan reflektere kritisk rundt diagnostisering og bruk av kartleggingsverktøy knyttet til 
demens og/eller psykiske lidelser  

• kan analysere og reflektere kritisk rundt perspektiver knyttet til egen praksis  
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Ressursforelesninger 
• Seminar med studenfremlegg 
• Simulering 
• Grupparbeid 
• Veiledning 
• Obligatoriske aktiviteter 
• Selvstudium 
• Medstudentrespons 

 

Obligatoriske aktiviteter 
• Refleksjonsnotat knyttet til en av emnets sentrale tematikker  
• Oppgave med fokus på en gitt problemstilling i emnets hovedtematikk  

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

• har inngående kunnskap om kartlegging av funksjon og symptomer hos eldre med
demens og/eller psykiske lidelser

• har inngående kunnskap om tjenestetilbud til og inklusjon av eldre med demens
og/eller psykiske lidelser

• kan kritisk vurdere faktorer som fremmer og hemmer medborgerskap i
tjenesteutvikling for eldre med demens og/eller psykiske lidelser

Ferdigheter:

Studenten

• kan anvende metoder og verktøy i kartlegging av funksjon og symptomer ved ulike
tilstander hos personer med demens og/eller psykiske lidelser

• kan anvende resultater fra kartlegging av funksjoner og symptomer i behandling,
pleie og omsorg til eldre med demens og/eller psykiske lidelser

• kan initiere tverrprofesjonelt samarbeid i tjenester for eldre med demens og/eller
psykiske lidelser.

• kan analysere og kritisk vurdere hvordan verdisyn påvirker tjenestetilbud til eldre med
demens og/eller psykiske lidelser

Generell kompetanse:

• kan analysere problemstillinger relatert til organisering av tjenestetilbud for eldre med
demens og/eller psykiske lidelser

• kan argumentere for nødvendigheten av fagkompetanse om demens og/eller
psykiske lidelser i klinisk virksomhet i egen virksomhet og i det offentlige rom

• kan reflektere kritisk rundt diagnostisering og bruk av kartleggingsverktøy knyttet til
demens og/eller psykiske lidelser

• kan analysere og reflektere kritisk rundt perspektiver knyttet til egen praksis

Arbeids- og undervisningsformer

• Ressursforelesninger
• Seminar med studenfremlegg
• Simulering
• Grupparbeid
• Veiledning
• Obligatoriske aktiviteter
• Selvstudium
• Medstudentrespons

Obligatoriske aktiviteter
• Refleksjonsnotat knyttet til en av emnets sentrale tematikker
• Oppgave med fokus på en gitt problemstilling i emnets hovedtematikk

AIie obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til
eksamen.
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Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen  3 dager Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en skriftlig individuell hjemmeoppgave. 
 
Omfang: 3000 ord (+/- 10%). 

 

 

  

Vurderingsordning

Vurderin sform Vari het Vurderin kk
Hjemmeeksamen 3 dager Bestått/ikke bestått

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen

Eksamen er en skriftlig individuell hjemmeoppgave.

Omfang: 3000 ord (+/- 10%).
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldviews, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på bevissthet om 
verdier, inkludert en forståelse av hva VIDs diakonale 
verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk, ulike verdier og livssyn i 
profesjonell praksis. Emnet setter søkelys på 
studentens forståelse for betydningen av eget verdi- 
og livssynsgrunnlag i møte med andre mennesker og 
deres ulike verdier og livssyn. 

 

Hovedtemaer: 

• Verdier og verdibevissthet  
• Livssyn, kultur og mangfold i profesjonell 

praksis 
• Kritisk refleksjon over egne, profesjonelle og 

institusjonelle forforståelser og verdier 
• Maktperspektiver i profesjonell praksis 
• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

 

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

Kunnskaper: 
Studenten 

• har kunnskap om kritiske perspektiver på makt, kultur og verdier i profesjonell praksis 
• har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn og 

velferdsstat 
• har utdypet kunnskap om betydningen av livssyn og verdier for profesjonell praksis 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

• kan analysere faglige problemstillinger i lys av menneskelig, kulturelt og 
livssynsmessig mangfold  

• kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelse  
• kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

 

Emnekode: MAELDRE5004

Antall studiepoeng: 5
Tilbys som enkeltemne: Nei

Emnestatus: Obligatorisk

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet
Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 1. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo

Undervisningstermin: Vår

Obligatorisk undervisning: Ja

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang og annet 
lærerstyrt arbeid:
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid:
120 timer

Totalt antall studentarbeidstimer:
135 timer

Progresjonskrav:
Ingen 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
Worldviews, values and professional practice

Innhold
Emnet er VIDs profilemne for alle
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på
profesjonell praksis med vekt på bevissthet om
verdier, inkludert en forståelse av hva VIDs diakonale
verdier handler om.

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til
maktproblematikk, ulike verdier og livssyn i
profesjonell praksis. Emnet setter søkelys på
studentens forståelse for betydningen av eget verdi-
og livssynsgrunnlag i møte med andre mennesker og
deres ulike verdier og livssyn.

Hovedtemaer:

• Verdier og verdibevissthet
• Livssyn, kultur og mangfold i profesjonell

praksis
• Kritisk refleksjon over egne, profesjonelle og

institusjonelle forforståelser og verdier
• Maktperspektiver i profesjonell praksis
• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i

profesjonell praksis

Emnekode: MAELDRE5004

Antall studiepoeng: 5

Tilbys som enkeltemne: Nei

Emnestatus: Obligatorisk

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet

Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 1. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo

Undervisningstermin: Vår

Obligatorisk undervisning: Ja

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang og annet
lærerstyrt arbeid:
15 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
120 timer

Totalt antall studentarbeidstimer:
135 timer

Progresjonskrav:
Ingen

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

Kunnskaper:

Studenten

• har kunnskap om kritiske perspektiver på makt, kultur og verdier i profesjonell praksis
• har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn og

velferdsstat
• har utdypet kunnskap om betydningen av livssyn og verdier for profesjonell praksis

Ferdigheter:

Studenten

• kan analysere faglige problemstillinger i lys av menneskelig, kulturelt og
livssynsmessig mangfold

• kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelse
• kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan initiere og ta del i tverrfaglige livssyns- og verdidiskusjoner 
• kan anvende et faglig grunnlag til å kunne forstå og kommunisere med aktører med 

andre perspektiv og interesser 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Nettleksjoner 
• Seminarer/forelesninger 
• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 
• Selvstudier 

 
 
Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen  3 uker  Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2000 ord (+/- 10%) 

Vurderingsformen er en individull skriftlig oppgave som kan være et faglig essay eller en 
annen form for skriftlig oppgave som fremmer refleksjon og drøfting av relevante tema i lys 
av pensum.   

  

Generell kompetanse:

Studenten

• kan initiere og ta del i tverrfaglige livssyns- og verdidiskusjoner
• kan anvende et faglig grunnlag til å kunne forstå og kommunisere med aktører med

andre perspektiv og interesser

Arbeids- og undervisningsformer
• Nettleksjoner
• Seminarer/forelesninger
• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting
• Selvstudier

Vurderingsordning

Vurderin sform Vari het Vurderin kk
Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen

Omfang 2000 ord (+/- 10%)

Vurderingsformen er en individull skriftlig oppgave som kan være et faglig essay eller en
annen form for skriftlig oppgave som fremmer refleksjon og drøfting av relevante tema i lys
av pensum.
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Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser 
Person-centred approaches for people with dementia and mental 
disorders 

Innhold 
Emnet har fokus på anvendelse av personsentrert 
omsorg i møte med personer med demens og 
psykiske lidelser i hjem og på institusjon. Ulike former 
for miljøbehandling, brukermedvirkning og 
samhandling med pårørende, frivillige og annet 
personell står sentralt.   
 
Juridiske rammer og etisk refleksjon rundt 
utfordringer og behandling, pleie, omsorg og 
samhandling vil også bli vektlagt. 
 
Hovedtemaer: 

• Utvikling og implementering av personsentrert 
omsorg som helsefremmende tjeneste  

• Faglig ledelse i utvikling av personsentrert 
omsorg   

• Ulike tilnærmingsmetoder og verktøy for 
miljøbehandling i hjem og institusjon   

• Samtykke, brukermedvirkning og 
tillitsskapende tiltak i personsentret omsorg  

• Personsentrert omsorg og ivaretakelse av 
pårørende  

 

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

Kunnskaper: 
Studenten 

• har avansert kunnskap om utvikling av personsentrert omsorg 
• har inngående innsikt i faktorer som bidrar til og opprettholder en kultur for 

personsentrert omsorg  
• har avansert kunnskap om tilnærmingsmetoder og verktøy i miljøbehandling 
• har inngående kunnskap om brukeres og pårørendes behov, ønsker og preferanser   
• har inngående innsikt i juridiske og etiske rammebetingelser  

 
Ferdigheter 
Studenten 

• kan anvende prinsipper for personsentret omsorg til brukere, pårørende og ansatte 
• kan ivareta pårørende gjennom samtaler  

Emnekode: MAELDRE6050

Antall studiepoeng: 15 
Tilbys som enkeltemne: Ja

Emnestatus: Obligatorisk

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet
Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 1. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo Velg et 
element.

Undervisningstermin: Høst

Obligatorisk undervisning: Nei

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang:
40 timer

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
5 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
360 timer

Totalt antall studentarbeidstimer:
405 timer

Progresjonskrav: Ingen

Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser
Person-centred approaches for people with dementia and mental
disorders
Innhold
Emnet har fokus på anvendelse av personsentrert
omsorg i møte med personer med demens og
psykiske lidelser i hjem og på institusjon. Ulike former
for miljøbehandling, brukermedvirkning og
samhandling med pårørende, frivillige og annet
personell står sentralt.

Juridiske rammer og etisk refleksjon rundt
utfordringer og behandling, pleie, omsorg og
samhandling vil også bli vektlagt.

Hovedtemaer:

• Utvikling og implementering av personsentrert
omsorg som helsefremmende tjeneste

• Faglig ledelse i utvikling av personsentrert
omsorg

• Ulike tilnærmingsmetoder og verktøy for
miljøbehandling i hjem og institusjon

• Samtykke, brukermedvirkning og
tillitsskapende tiltak i personsentret omsorg

• Personsentrert omsorg og ivaretakelse av
pårørende

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

Kunnskaper:

Studenten

Emnekode: MAELDRE6050

Antall studiepoeng: 15

Tilbys som enkeltemne: Ja

Emnestatus: Obligatorisk

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet

Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 1. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo Velg et
element.

Undervisningstermin: Høst

Obligatorisk undervisning: Nei

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang:
40 timer

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
5 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
360 timer

Totalt antall studentarbeidstimer:
405 timer

Progresjonskrav: Ingen

• har avansert kunnskap om utvikling av personsentrert omsorg
• har inngående innsikt i faktorer som bidrar til og opprettholder en kultur for

personsentrert omsorg
• har avansert kunnskap om tilnærmingsmetoder og verktøy i miljøbehandling
• har inngående kunnskap om brukeres og pårørendes behov, ønsker og preferanser
• har inngående innsikt i juridiske og etiske rammebetingelser

Ferdigheter

Studenten

• kan anvende prinsipper for personsentret omsorg til brukere, pårørende og ansatte
• kan ivareta pårørende gjennom samtaler
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• kan anvende tilnærmingsmetoder og verktøy i miljøbehandling og bidra til å skape 
meningsfulle dager for brukere og pårørende 

• kan analysere situasjoner med utfordrende adferd og anvende verktøy for håndtering 
av slike situasjoner  

• kan motivere og veilede annet helsepersonell i anvendelse av personsentrert omsorg 
og miljøbehandling 

• kan anvende etiske prinsipper i vurdering av utfordrende situasjoner 
 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan ta initiativ til utviklingsprosjekter relatert til personsentret omsorg og 
miljøbehandling i klinisk praksis 

• kan delta i faglige og politiske diskusjoner om aktuelle etiske problemstillinger  

Arbeids- og undervisningsformer 

• Ressursforelesninger 
• Seminar med studenfremlegg  
• Simulering 
• Gruppearbeid 
• Veiledning 
• Obligatoriske aktiviteter 
• Selvstudium 
• Medstudentrespons 

 

Obligatoriske aktiviteter 
• Gruppeoppgave knyttet til problemstilling fra egen praksis. Skriftlig innlevering og 

muntlig fremlegg 
• Individuell oppgave med fokus på en gitt problemstilling i emnets hovedtematikk. 

Problemstillingen danner utgangspunkt for eksamen  
 
Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til 
eksamen. 
 
Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen  3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en skriftlig individuell hjemmeoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i 
problemstillingen de har arbeidet med i tidligere obligatorisk arbeidskrav. Problemstillingen 
drøftes i lys av relevante teoretiske perspektiv og forskning og annen relevant faglitteratur. 

Omfang: 4000 ord (+/- 10%). 

• kan anvende tilnærmingsmetoder og verktøy i miljøbehandling og bidra til å skape
meningsfulle dager for brukere og pårørende

• kan analysere situasjoner med utfordrende adferd og anvende verktøy for håndtering
av slike situasjoner

• kan motivere og veilede annet helsepersonell i anvendelse av personsentrert omsorg
og miljøbehandling

• kan anvende etiske prinsipper i vurdering av utfordrende situasjoner

Generell kompetanse:

Studenten

• kan ta initiativ til utviklingsprosjekter relatert til personsentret omsorg og
miljøbehandling i klinisk praksis

• kan delta i faglige og politiske diskusjoner om aktuelle etiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

• Ressursforelesninger
• Seminar med studenfremlegg
• Simulering
• Gruppearbeid
• Veiledning
• Obligatoriske aktiviteter
• Selvstudium
• Medstudentrespons

Obligatoriske aktiviteter
• Gruppeoppgave knyttet til problemstilling fra egen praksis. Skriftlig innlevering og

muntlig fremlegg
• Individuell oppgave med fokus på en gitt problemstilling i emnets hovedtematikk.

Problemstillingen danner utgangspunkt for eksamen

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

Vurderingsordning

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk
Hjemmeeksamen 3 dager A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen

Eksamen er en skriftlig individuell hjemmeoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i
problemstillingen de har arbeidet med i tidligere obligatorisk arbeidskrav. Problemstillingen
drøftes i lys av relevante teoretiske perspektiv og forskning og annen relevant faglitteratur.

Omfang: 4000 ord (+/- 10%).
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