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Introduksjon
Emnet gir en innføring i helseetiske problemstillinger med særskilt vekt på de utfordringer et
flerkulturelt perspektiv reiser.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet



Ha god kunnskap om sentrale helseetiske utfordringer
Ha grunnleggende kunnskap om kulturelle utfordringer i norsk helsevesen

Ferdigheter
Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet




Kunne identifisere og gjennomføre ulike typer etiske resonnementer
Kunne anvende etiske resonnementer i forhold til helseetiske problemstillinger
Kunne drøfte konkrete helseetiske problemstillinger med tanke på en flerkulturell kontekst

Organisering og arbeidsformer
Selvstudium med veiledning av faglærer. Veiledningen kan organiseres som gruppeveiledning
avhengig av antall studenter.

Arbeidskrav
Studentene skal skrive et essay på 2000 ord (+/- 10%) som må være godkjent av faglærer før
eksamen. Essayet skal skrives over et tema oppgitt av faglærer og ha fokus på emnets kunnskapsmål.
Essayet vurderes med karakterene bestått/ikke bestått.

Vurderingsform
Studentene skal skrive et eksamensessay på 3500 ord (+/- 10 %) over en tematikk som er godkjent av
faglærer og som fokuserer på emnets ferdighetsmål. Dette essayet har form av en case og
studentene arbeider med essayet gjennom hele semesteret. Essayet leveres inn første dag i
semesterets eksamensperiode. Essayet gis karakter (A-F).

Krav til forkunnskap
Bachelorgrad eller tilsvarende.

Studiepoengsreduksjon
Emnet gir 5 stp reduksjon i forhold til emnet 30-EFH-201/202. Studenter som har tatt dette emnet
kan få godkjent 10 studiepoeng ved å skrive et essay på 4000 ord (+/- 10 %) som evalueres med
bokstavkarakter A-F. Denne regnes sammen med karakteren på emnet 30-EFH-201/202. Karakteren
på essayet teller 60 % ved sammenregning.

Kvalitetssikringssystem
Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert.
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