
  

21 
 

Systematisk etikkarbeid i praksis 
Applied systematic ethics work 
Innhold 
Emnet omfatter etiske perspektiver og praktiske 
metoder knyttet til refleksjon i praksis. 
Gjennom metodiske tilnærminger vil emnet gi 
inngående ferdigheter i å reflektere kritisk rundt 
konkrete utfordringer i helsetjenester for eldre. Målet 
er at studentene får økt kunnskap om hvilke verdier, 
perspektiver og teorier som ligger til grunn for egen 
praksis. I emnet 
vil studentene lære hvordan systematisk 
etikkrefleksjon som metode kan utvikle deres 
ferdigheter til å møte etiske utfordringer på en 
moden og kompetent måte. 

Hovedtemaer 
 

• Etiske perspektiver i helsefremmende 
tjenester til eldre, herunder prinsipper og 
teorier 

• Etiske utfordringer i lys av lover, forskrifter og 
retningslinjer i helse- og sosialfaglig 
arbeid 

• Etisk argumentasjon, systematisk 
etikkrefleksjon og etiske refleksjonsmodeller 

 

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

 
Kunnskaper: 
Studenten 

• har avansert kunnskap om etiske perspektiver i helsefremmende tjenester til eldre 
• har inngående kunnskap i etiske prinsipper  
• har inngående kunnskap om systematisk etikkrefleksjon som metode 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan utøve systematisk etikk- og egenrefleksjon og etisk dømmekraft i samhandling 
med ulike berørte parter 

• kan identifisere og reflektere omkring etiske utfordringer i lys av aktuelle lover, 
forskrifter og retningslinjer som regulerer helsetjenester til eldre 

• kan veilede i og anvende etikkrefleksjonsmetoden som verktøy for kvalitetsarbeid på 
individ-, gruppe- og organisasjonsnivå  

Emnekode: MAELDRE6053

Antall studiepoeng: 5
Tilbys som enkeltemne: Nei

Emnestatus: Valgemne

Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet
Heltid: Ikke aktuelt

Deltid: 2. studieår

Undervisningsspråk: Norsk

Undervisningssted: Oslo

Undervisningstermin: Vår

Obligatorisk undervisning: Nei

Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang:
15 timer

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
0 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
120 timer

Totalt antall studentarbeidstimer:
135 timer

Progresjonskrav: 
Ingen
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan anvende kunnskap for å belyse, drøfte og formidle etiske og faglige synspunkter 
og argumenter i helsetjenester for eldre 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Seminar og fremlegg 

 

Obligatoriske aktiviteter 
• Gjennomføre etikkrefleksjon på egen arbeidsplass mellom samlingene 

 

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

Vurderingsordning 
 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen  3 dager Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 2000 ord (+/- 10%).  
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