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Målet med dette emnet er å styrke studentenes mulighet til å utvikle og forbedre helse- og sosiale tjenester for eldre, og til å anvende kunnskap i 
dette arbeidet. Myndighetene stiller krav om kontinuerlig vurdering og forbedringer av tjenesten, og om at de eldre og deres pårørende involveres i 
utvikling og utforming av tjenesten. Emnet vil gi innsikt i hvordan man kan gjennomføre prosjekter for å analysere, vurdere og utvikle 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 og betydningen av at ansatte, eldre og deres pårørende skal være sentrale aktører når endringsarbeid skal 
gjennomføres.  
 
Emnet gir en grundig innføring i helse- og sosialtjenestens mål, utvikling, oppbygging og organisering. Emnet tar opp ulike tilnærminger for å definere 
god kvalitet, lover og offentlige dokumenter som regulerer og setter premisser for kvalitetsarbeidet.  
 
 
Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studentene:  
 
Kunnskap 

• ha inngående kunnskap om juridiske og verdimessige reguleringer for kvalitet i helse- og sosiale tjenester for eldre  
• ha inngående kunnskap om teorier om og premisser for vurdering og måling av kvalitet i helse- og sosiale tjenester for eldre  
• ha inngående kunnskap om teorier om organisasjonsendring og lærende organisasjoner, som utgangspunkt for utvikling av helse- og sosiale 

tjenester  
• ha omfattende kunnskap om teorier om tverrprofesjonell samhandling  

 
Ferdigheter  

• kunne analysere styrker og svakheter ved mål, begreper, teorier og tilnærminger som anvendes innenfor kvalitetsutvikling  
• kunne analysere styrker og svakheter ved ulike organisatoriske løsninger av helse- og velferdstilbudet for eldre  
• kunne reflektere over og forholde seg kritisk til aktuelle og sentrale helse- og velferdspolitiske problemstillinger som involverer eldre 

 
Generell kompetanse  

• kunne iverksette, planlegge og kritisk evaluere kvalitetsutviklingsprosjekter  
• kunne sikre brukermedvirkning i helse- og sosiale tjenester og i planlegging og gjennomføring av organisasjons- og kvalitetsutvikling  
• kunne sikre tverrprofesjonell samordning i helse- og sosiale tjenester og i planlegging og gjennomføringen av organisasjons- og 

kvalitetsutvikling 
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Innhold  
Emnet består av tre tematiske hovedområder:  
 
Utdypende kunnskap om helse- og sosiale tjenester for eldre  
▪Helse- og sosialtjenestens mål og organisering  
▪Reformene i helse- og sosiale tjenester til eldre  
▪Samordning, tverrfaglig samarbeid  
 
Kvalitet og vurdering av kvalitet  
▪Mål for og regulering av kvalitetsarbeidet  
▪Lover, forskrifter og offentlige utredninger  
▪Kvalitet: teorier og begreper  
▪Kvalitetsindikatorer  
 
Innovasjon i helse- og sosiale tjenesten for eldre.  
▪Brukermedvirkning i utvikling av tjenestetilbudet  
▪Organisasjonsteorier som gir forståelse for endringsarbeid  
▪Faglig ledelse av kvalitetsarbeid  
▪Prosjekt som endringsverktøy  
 
 

Arbeidskrav  

Obligatorisk oppgave  

• Studentene jobber med en oppgave knyttet til de sentrale temaene i emnet mellom de to samlingsukene.   
• Studentene kan enten jobbe i grupper med to eller tre studenter eller alene.  
• I andre samlingsuke gjennomføres et miniseminar. Studentene/studentgruppene legger fram oppgaven for hverandre og får 

tilbakemelding fra medstudenter og vitenskapelig ansatte.  
• Det gis veiledning på oppgaven. Veiledningen er obligatorisk. Veiledning gis mellom de to samlingene etter avtale med veileder og 

student/ene.  
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Eksamen 

Skriftlig individuell hjemmeoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i og analyserer en fastsatt problemstilling innenfor emnets tematikk. 

Besvarelsen skal være på 3000 ord (+/- 10 %). 

Vurderingsuttrykk: Karakter A–F  

Norsk (Norwegian)  
 

Vurderingsordning 

Oppgaven vurderes etter gjeldende karakterskala.  

Vurderingskriteriene er at besvarelsen: 

• formidler faglig forståelse og relevant bruk av litteratur 
• har klar språklig framstilling 
• har en logisk oppbygging som er tilpasset oppgavens innhold 
• konkluderer i overensstemmelse med innholdet og dokumentasjon i teksten 
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Uke 39 – samlingsuke 1 
 

Tid: Uke 39 

 

Arbeidsform Tema Foreleser/lærer Aktuelt pensum 

Tirsdag 26.9 

Rom:  

D14-A111 ATS 

    

Kl. 08.45-9.30  

 

Introduksjon Velkommen!  

Introduksjon til Emne 6  

Gjennomgang av opplegg for emnet 

Fagansvarlig Professor Sidsel Sverdrup  

 

Kl. 09.45-10.30 Ressursforelesning Helse- og sosialtjenestenes mål og 

organisering 

Sidsel Sverdrup Stamsø, 

kapitlene 1, 2 og 

3.  

 

Kl. 10.45-11.30 Ressursforelesning Helse- og sosialtjenestenes mål og 

organisering: fortsetter 

Sidsel Sverdrup  

Kl. 11.30- 12.15  

 

 

 

Lunsj  

  

Kl. 12.15-13.00 Ressursforelesning Helse- og sosialtjenestenes mål og 

organisering: fortsetter 

 

Sidsel Sverdrup 

 

 

Kl. 13.15-14.00  

 

 

Ressursforelesning 

 

Om brukermedvirkning 

 

 

Sidsel Sverdrup  

 

Stamsø; kapittel 

5.. 

14.15-15.00  

Ressursforelesning 

 

 

 

Om brukermedvirkning 

Sidsel Sverdrup  
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Onsdag 27.9  

Rom:  

D14-A111 ATS 

    

Kl.14.15-15.00 Ressursforelesning Innovasjoner i helse- og sosiale tjenester for 

eldre   

 

Førsteamanuensis Nina Jøranson 

 

Tjora og Melby 

(red); kap 7. Og 

to artikler av 

Moser og 

Thygesen 

Kl. 15.15-16.00 

 

Ressursforelesning Innovasjoner i helse- og sosiale tjenester for 

eldre   

 

Nina Jøranson  

16.15-17.00 Ressursforelesning Innovasjoner i helse- og sosiale tjenester for 

eldre   

 

Nina Jøranson 

 

 

Torsdag 28.9 

Rom: 

D14-A111 ATS 

    

08.45- 9.30 Ressursforelesning Om prosjektarbeid Sidsel Sverdrup Andersen og 

Schwenke, samt 

Christensen og 

Kreiner. 

09.45-10.30 Ressursforelesning 

 

 

Om prosjektarbeid Sidsel Sverdrup  

Kl. 10.45-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniseminar Utlevering av oppgave/arbeidskrav, 

organisering i grupper, gruppearbeid  

 

Sidsel Sverdrup  
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Fredag 29.9 

Rom:  

D14-A111 ATS 

    

Kl.08.45-09.30 Ressursforelesning Reformene i helse- og sosiale tjenester til 

eldre: Om boligpolitikken og tjenester til eldre 

 

Seniorrådgiver Einar Holand 

 

Moser og 

Bergland (red); 

Artikkel av 

Ytrehus. Samt 

Arntzen, kap 5-8. 

Kl. 09.45-10.30 Ressursforelesning Reformene i helse- og sosiale tjenester til 

eldre (om samhandlingsreformen) 

 

Einar Holand Repstad (red); 

kapittel 2 

 

Kl. 10.45-11.30 Ressursforelesning Mål for kvalitetsarbeidet: 

Om kvalitet: teorier og begreper 

 

Einar Holand Tjora og Melby 

(red); kapittel 2 

 

Kl. 11.30-12.15 Lunsj  

 

  

12.15-13.00 Ressursforelesning Kvalitetsindikatorer 

 

Einar Holand Arntzen, kap 10-

12. 
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Uke 46 - Samlingsuke 2  

Tid Uke 47 Arbeidsform Tema Foreleser/lærer Aktuelt pensum 

Mandag 13.11 

Rom:  

D14-A103 ATN 

    

Kl.08.45-09.30 Ressursforelesning 

 

Lover, forskrifter og regulering av 

kvalitetsarbeid: sentralt lovverk i 

eldreomsorgen (Forsvarlighet, 

samtykkekompetanse, bruk av tvang, forhold 

til pårørende, bruk av verge, avslutning av 

behandling, pasientrettighetsloven, 

helsepersonell-loven, helse- og omsorgsloven, 

verdighetsgaranti, habiliterings- og 

rehabiliteringsforskriften, kvalitetsforskriften)  

 

Førsteamanuensis Olav Molven Arntzen; kap 17, 

18 og 22. 

Repstad (red); 

kapittel 5.  

Stamsø; kap 7. 

Molven kap 11, 

12 og 14 

Kl. 09.45-10.30 Ressursforelesning 

 

Aktuell lovgivning: fortsetter 

 

Olav Molven  

 

 

Kl.10.45- 11.30 Ressursforelesning Aktuell lovgivning: fortsetter Olav Molven  

 

 

Kl. 11.30-12.15 Lunsj    

Kl. 12.15-13.00 Ressursforelesning 

 

Aktuell lovgivning: fortsetter Olav Molven  

Kl.13.15-14.00 Ressursforelesning 

 

Organisasjonsteorier som gir forståelse for 

endringsarbeid 

 

Fagsjef Anne Margrete Fletre Skjørshammer 

m. fl. 

Hennestad og 

Revang. 

 

Kl.14.15-15.00  Organisasjonsteorier - forts Anne Margrete Fletre  
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Tirsdag 14.11 

Rom:  

D14-A103 ATN 

    

Kl.08.45-09.30 Ressursforelesning 

 

Organisasjonsteorier - forts Anne Margrete Fletre  

Kl. 09.45-10.30 Ressursforelesning 

 

Organisasjonsteorier - forts  

 

Anne Margrete Fletre  

Kl. 10.45-11.30 Ressursforelesning 

 

Organisasjonsteorier - forts  

 

Anne Margrete Fletre  

Kl. 11.30-12.15 Lunsj 

 

   

Kl. 12.15-13.00 Ressursforelesning Organisasjonsteorier - forts  

 

Anne Margrete Fletre  

Kl.13.15-14.00 Miniseminar Gruppearbeid: arbeid av presentasjonene Sidsel Sverdrup 

 

 

Torsdag 16.11 

Rom:  

D14-A103 ATN 

    

Kl.12.15-13.00 Miniseminar 

 

Presentasjon av gruppearbeid Sidsel Sverdrup  

Kl. 13.15-14.00 Miniseminar Fortsettelse presentasjon av gruppearbeid Sidsel Sverdrup  

Kl. 14.15-15.00 Miniseminar 

 

Evaluering, avslutning, oppsummering 

 

Sidsel Sverdrup  

 


