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1. Presentasjon av studiet 
 

Med utgangspunkt i nyere forskning og fagutvikling ønsker vi med denne videreutdanningen 

å sette søkelys på helsefremmende forhold og sammenhenger i vår egen tid, i form av bygde 

omgivelser, bolig, teknologi, samt (re)habilitering og tjenester som ytes i eller nær boligen. 

Lokalsamfunnet og kommunen er vår viktigste arena for utvikling av folkehelse og velferd. 

Sammenhenger mellom personlige, sosiale, sosioøkonomiske og -materielle forhold som 

boligmiljø, levekår, tilknytning, utdanning, arbeid, inntekt og velferd bl.a., ble tydeliggjort for 

verdenssamfunnet gjennom Ottawa Charteret for folkehelse allerede i 1986. Med 

utgangspunkt i nye føringer fra blant annet FNs bærekraftsmål og FN Konvensjon om 

rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), vil dette studiet særlig rette seg 

mot offentlige, ideelle og private virksomheter knyttet til det kommunale feltet.  

En kvalitetsreform for eldre med nasjonal strategi for et aldersvennlig Norge, er presentert for 

Stortinget. Her heter det at demografiperspektivet og hensynet til tilgjengelighet skal legges 

til grunn for all samfunns- og arealplanlegging, for å gjøre det lettere for alle grupper å være 

aktive. Folkehelseloven fra 2011 og plan- og bygningsloven fra 2008, møtes i ett formål om å 

legge til rette for god helse for alle kommunens innbyggere. Denne studieplanen retter seg 

mot alle faggrupper som skal oppfylle forpliktelsene gjennom sin rolle som samfunnsutvikler, 

enten det er areal, bolig, rekreasjon, utdanning, helse-, omsorg- og velferdstjenester, eller 

andre helserelaterte områder. 

Likeverd oppnås best i et samfunn der alle kan delta, uavhengig av funksjonsnivå. Et viktig 

virkemiddel for å oppnå bred deltakelse, er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge 

og praktiske å bruke. Universell utforming er en strategi med særlig betydning for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Emnet i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering vil følge opp 

myndighetens krav om å hindre diskriminering og fremme deltakelse og sosial bærekraft. 

Velferdsteknologi er et av politikernes virkemiddel for å tilby gode helse- og omsorgstjenester 

til både yngre og eldre innbyggere, slik at flere kan bo trygt i egen bolig. Teknologi vil kunne 

gi flere mulighet for livslang læring og vil med det kunne utjevne forskjeller i levekår. Hvilke 

forandringer vi vil ha innenfor velferdsfeltet, og hvordan politiske beslutninger skaper 

muligheter og dilemmaer for innbyggerne, ansatte i helsesektoren, næringslivet og 

samfunnet for øvrig, er tema i delement om velferdsteknologi. 

 

En større andel av tjenestetilbudet vil i fremtiden bli gitt nærmere hjemmet og den enkeltes 

hverdagsliv. Kommunene er innovative og legger om tjenestetilbudet til blant annet 

hverdagsrehabilitering, som i løpet av relativt kort tid er innført i nær halvparten av alle 

norske kommuner. Variasjoner i organisering, fagkompetanse, innhold og struktur er likevel 

iøynefallende. Hensikten med hverdagsrehabilitering er å forbedre selvstendighet i 

dagliglivets aktiviteter med utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte. I emnet om 

hverdagsrehabilitering vil vi se nærmere på nasjonale og internasjonale forskning og trender 

på feltet, og drøfte medvirkning, fag- og tjenesteutvikling for framtiden. 

 

For å møte fremtidens samfunnsutfordringer trenger avdelinger og profesjoner kjennskap til 

hverandres arbeidsområder og kompetanser, for å kunne samarbeide på tvers av sektorer. 

Offentlig-frivillig samarbeid innebærer nye muligheter, men også utfordringer og dilemma, 

som vil bli tematisert gjennomgående i videreutdanningen. Videreutdanningen i 
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samfunnsplanlegging og borgerinvolvering vil ha en tverrfaglig og tverrprofesjonell 

studentgruppe og fagstab, og vil gjennomgående legge opp til kritisk refleksjon, 

gruppediskusjoner og samarbeidslæring. I denne utdanningen vil varierte former for 

medvirkning være gjennomgående tema. Beste svar og forslag til tiltak lokalt ser en kommer 

når borgerne selv får medvirke, og samtidig blir bevisst sin egen borgerrolle. 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Videreutdanningen retter seg mot fagpersoner som skal arbeide med velferd, helse og sosial 

innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting. Studiet vil også egne seg for 

administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for 

koordinering eller planlegging for folkehelse og velferd(-stjenester).  

Opptak skjer på bakgrunn av bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller 

utdanning på tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre 

velferdsfag.  

 Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp 
etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års 
relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil 
relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn 

 

3. Læringsutbytte 

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

rammeverket for høyere utdanning. 

Etter endt videreutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har inngående kunnskap om teorier og praksiser som fremmer medborgerskap og 

medvirkning 

 har kunnskap om kompleksitet, ulike perspektiv, lovverk og nasjonale føringer som 

ivaretar helhetlig samfunnsplanlegging 

 har avansert kunnskap i fagfeltet universell utforming 

 har avansert kunnskap i fagfeltet hverdagsrehabilitering 

 har avansert kunnskap i fagfeltet velferdsteknologi 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan analysere barrierer for likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse  

 kan arbeide med praktiske og teoretiske problemløsninger i et tverrfaglig felt preget av 

oppgaveglidning/oppgaveforskyvning  

 kan bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid og nytenking  
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 kan analysere og forholde seg kritisk til velferdsteknologiens betydning for og 
innvirkning på tjenesteorganiseringen 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 kan samhandle med aktører fra frivillig sektor, profesjonsutøvere og andre relevante 

samfunnsaktører om tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse, for å hindre/motvirke 

diskriminering og fremme sosial rettferdighet 

 kan formulere og formidle problemstillinger om fagfeltene hverdagsrehabilitering og 

velferdsteknologi til kolleger og allmennheten, for ulike målgrupper med hensyn til alder 

og funksjon 

 kan reflektere etisk over dilemma knyttet til arbeid med personer i særlig utsatte eller 

sårbare situasjoner 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 

Undervisnings- og læringsformene bygger på et sosialt og prosessuelt læringssyn, hvor den 

enkeltes medansvar og deltakelse er grunnleggende for kunnskapsproduksjon og 

egenutvikling. Siden studiet i utgangspunktet har en tverrfaglig/tverrprofesjonell 

studentgruppe, vil studentdeltakelse og samskaping i undervisning bygge opp under 

tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS). TPS vil gi en felles velferdsfaglig kompetanse-

plattform, og vil styrke kandidatenes evne til tverrfaglig samarbeid etter endt utdanning. En 

innføring i ulike perspektiv/diskurser i fagfeltene som studiet omhandler, har til hensikt å 

legge til rette for en kritisk og analytisk holdning og tenkemåte.  

Læringsaktivitetene inkluderer forelesning, individuelle oppgaver, gruppearbeid med 

framlegg og diskusjoner i plenum, refleksjonsoppgaver (individuelle og i gruppe), samt 

gruppeaktivitet på læringsplattformen, for eksempel diskusjonsforum og oppgaveløsing. 

Videre er egenstudier av litteratur grunnleggende, sammen med obligatorisk arbeidskrav og 

veiledning. Det er vekt på skriftlige oppgaver gjennom studiet for å fremme forståelse av 

sammenhenger mellom teori og praksis, kunnskapsbasert praksis og ulike 

forskningstilnærminger. Skriftlige oppgaver skal også bidra til etisk refleksjon og kritisk 

analyse, slik studiets overordnede mål og kjerneområder tilsier.  

For at studenter skal ha likeverdige muligheter til å gjennomføre studiet, vil studiet preges av 

universelle løsninger som inkluderer bredt. De universelle løsningene skal gjelde adkomst, 

rom og utstyr, samt undervisning, materiell, programvare og læringsverktøy (IKIT, film og 

presentasjoner m.v.) Som del av læringssynet, vil tilgjengelighet og inkludering være en 

generell holdning, som gjenspeiler seg i praksis. 

Studiet vektlegger også vurderingsformer som har til hensikt å vurdere kunnskap, ferdigheter 

og generelle kompetanser som utvikles i samarbeid med andre. 
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5. Internasjonalisering 

Fakultetet for helsefag har partnerinstitusjoner i flere land i Skandinavia, de Baltiske landene 

og ellers i Europa, Midtøsten og Nord- Amerika bl.a. Ansatte har erfaring fra samarbeid både 

i forskning og utdanningssammenheng, som videreformidles gjennom undervisning og bidrar 

til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor våre forskningsfelt og studiets fagområder. 

Internasjonale gjestelærere ved masterprogrammet vil være med og sikre internasjonal 

aktualitet og oppdatert kunnskap, samt gi mulighet for bruk av skandinavisk og engelsk som 

del av undervisningsspråket. 

Både kjerneområdene samfunnsplanlegging, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og 

fagområdene re/habilitering og folkehelse, innebærer forankring i internasjonal faglitteratur 

og forskning. Pensum er derfor både på engelsk og norsk. I studiet undervises det i 

hovedsak på norsk. Valgemnene Samfunnsplanlegging og universell utforming (10 stp.), 

samt Velferdsteknologi (10 stp.) er utviklet for å kunne gjennomføres på engelsk, og er gjort 

relevante for våre samarbeidspartnere og andre eksterne søkere. 

 

6. Vurderingsformer 

Eksamen avholdes i hht forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader 

ved VID vitenskapelige høgskole. Det avlegges eksamen i hvert enkelt emne, og det 

benyttes ulike vurderingsformer. Beskrivelse og omfang av vurderingsformen gjengis i hver 

enkelt emneplan. 

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er hovedsakelig gradert karakter A-E for bestått, og F 

for ikke-bestått.  

 

7. Studiets oppbygning 

 

Tverrfaglige videreutdanning i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering er organisert som 

et ettårig deltidsstudium, og hele eller deler kan inngå i porteføljen som valgemner i 

tverrfaglig master i medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høgskole. 

Valgemnene kan også tas først i mastergradsløpet.  

 

De obligatoriske emnene tematiserer kjerneområder i masterstudiet og gir grunnlag for 

studentens vitenskapelige arbeid og kunnskapsproduksjon, og utgjør en bred, felles basis. 

De valgfrie emnene representerer fordypning innenfor studentens interessefelt, relatert til 

studiets kjerneområde og fagfelt, og gir mulighet for å danne profiler.  

Studiet går over to semester med samlingsbaserte undervisningsuker. Enkeltemnenes 

innhold beskrives i emneplanene med tilhørende læringsutbytter. 
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Videreutdanning i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MEMEDBO-510 Samfunnsplanlegging og universell utforming  10 Vår V 

MEMEDBO-511 Hverdagsrehabilitering  10 Vår V 

MEMEDBO-512 Velferdsteknologi  10 Høst V 
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8. Nøkkelinformasjon om studiet 

Navn på studieprogrammet: 
Samdunnsplanlegging og borgeinvolvering 

Engelsk navn på studieprogrammet: 
Public planning and citizens engagemnet 

ISCED-kode: 

Studieprogramkode: MAMEDBO 509-510-511 
 

Kvalifikasjonsnivå:  
2. syklus (mastergrad) 

Antall studiepoeng: 30 Grad etter avsluttet studium:  

Undervisningsspråk: norsk (kan underviese på 
engelsk) 

Organisering av studiet: Deltid (50 % 
studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei Praksisomfang: uker 

Normert studietid: 
1 år 

Studieåret starter: 
Vår 

Undervisningssted: 
Sandnes 

 

 

Målgruppe og opptakskrav 

Videreutdanningen retter seg mot fagpersoner som skal arbeide med velferd, helse og sosial innen 

kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting. Studiet vil også egne seg for administrativt 

personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller 

planlegging for folkehelse og velferd(-stjenester).  

 Opptak skjer på bakgrunn av bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på 
tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre velferdsfag. Søkere 
med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell 
vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig 
yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av 
relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn 

 

Beskrivelse av studieprogrammets innhold og profil 

Videreutdanningen i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering har til hensikt å integrere et 

helsehensyn i planer etter plan- og bygningsloven, som viktig del av det systematiske 

folkehelsearbeidet. Studiet sikter mot å bidra til at det i regional og kommunal planlegging skal 

vektlegges framtidsrettet by- og tettstedsutvikling. Det er ennå et stort potensial for tilpassing av 

arealbruk, bolig, transport og lokalsamfunn, med tanke på universell utforming, for blant annet barn 

og eldres deltakelse i samfunnet. Kunnskap om god samfunnsplanlegging, som vil være med og 

gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, er del av studiet 

(jmf FNs bærekraftsmål nr 11). 

Med bakgrunn i demografiske endringer skal helse- og velferdstjenestene løse stadig flere oppgaver 

lokalt. I tråd med siste års reformer og meldinger til Stortinget, vil utdanningen fokusere på både 
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kommunenes og sivilsamfunnets ansvar og oppgaver i fremtiden. Å ta i bruk ny teknologi og gi 

rehabiliterende tjenester i hjem og nærmiljø, er strategier som samtlige kommuner i Norge blir 

utfordret på. I denne utdanningen vil vi se på muligheter og utfordringer med ulike løsninger på 

fagfeltene samfunnsplanlegging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Utdanningen retter seg mot formålet i Meld. St. 13 (2011-12) Utdanning for velferd, som understreker 

at det må sikres kandidater med nødvendige kunnskaper om helheten i helse- og velferdstjenestene, 

lov- og regelverk og viktige samfunnsutfordringer, samt generell kompetanse som gode 

kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å ta i bruk ny teknologi og evne til kritisk og etisk 

refleksjon. 

 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har inngående kunnskap om teorier og praksiser som fremmer medborgerskap og medvirkning 

 har kunnskap om kompleksitet, ulike perspektiv, lovverk og nasjonale føringer som ivaretar 

helhetlig samfunnsplanlegging 

 har avansert kunnskap i fagfeltet universell utforming 

 har avansert kunnskap i fagfeltet hverdagsrehabilitering 

 har avansert kunnskap i fagfeltet velferdsteknologi 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan analysere barrierer for likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse  

 kan arbeide med praktiske og teoretiske problemløsninger i et tverrfaglig felt preget av 

oppgaveglidning/oppgaveforskyvning  

 kan bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid og nytenking  

 kan analysere og forholde seg kritisk til velferdsteknologiens betydning for og innvirkning på 
tjenesteorganiseringen 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 kan samhandle med aktører fra frivillig sektor, profesjonsutøvere og andre relevante 

samfunnsaktører om tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse, for å hindre/motvirke diskriminering 

og fremme sosial rettferdighet 

 kan formulere og formidle problemstillinger om fagfeltene hverdagsrehabilitering og 

velferdsteknologi til kolleger og allmennheten, for ulike målgrupper med hensyn til alder og 

funksjon 

 kan reflektere etisk over dilemma knyttet til arbeid med personer i særlig utsatte eller sårbare 

situasjoner 
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Arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 

Etter endt utdanning kan studenten bidra til prosjekt- og fagutvikling i relevante praksiser, på 

fagfeltene studiet omhandler. Videre kan studenten bidra i tverrfaglig samarbeid innenfor 

primærhelsetjenester – helse, omsorg og velferdstjenester, sosialtjenester, NAV og arbeidsliv, samt 

skole- og utdanningsfeltet.  

Videre studiemuligheter etter endt utdanning 

Videreutdanningen kvalifiserer direkte som valgemner i master i medborgerskap og samhandling ved 

VID Sandnes og master i sosialt arbeid v VID Oslo. Mastersterstudiene (medborgerskap og 

samhandling, sosialt arbeid) kvalifiserer videre til å søke phd-stilling og forskerutdanning ved VID 

vitenskapelige høgskole, eller ved annet universetet eller høyskole nasjonalt og internasjonalt. 
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9. Emnebeskrivelser 
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Samfunnsplanlegging og universell utforming 

Public planning and universal design 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMEDBO-512 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10  Undervisningssted: Sandnes Praksisomfang: x timer/uker 
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: Ikke fastsatt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: bachelorgrad  

 

Innhold 

Dette emnets bakgrunn og kontekst er nyere politiske føringer innen folkehelse, utdanning og re-

/habilitering, i retning av å styrke og fremme medborgerskap og samfunnsdeltakelse. Myndighetene 

på kommunalt, regionalt og statlig nivå har ansvar for å følge opp politikk og lovgivning som bygger 

på verdiene likestilling og likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse. Skal disse målene kunne 

realiseres krever det ny kunnskap på alle nivå. 

Samfunnsplanlegging, universell utforming og samfunnsdeltakelse er et studieemne som i 

hovedsak retter seg inn mot det institusjonelle nivået og sikter mot å gi kunnskap til å støtte opp 

under implementering av nye politiske og juridiske føringer for likeverd og deltakelse. Med «det 

institusjonelle nivået» menes personer som er utdannet og/eller arbeider innen folkehelse, 

rehabilitering, sosialt arbeid, kommunal og regional planlegging og utdanning. I denne utdanningen 

forstås samfunnsplanlegging som planprosesser der fysiske, sosiale og kulturelle forhold ses i en 

sammenheng. 

Dette emnet tilbyr fordypning i samfunnsansvaret som ligger i FNs konvensjon om rettighetene til 

personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og likestillings- og diskrimineringsloven, samt verktøy 

til å arbeide i tråd med politikken og lovgivningens intensjon. Emnet favner historiske og 

internasjonale perspektiver og har hovedfokus på tverrfaglig kunnskap om tilgjengelighet og 

barrierer. Emnet tar utgangspunkt menneskerettighetene og i forståelser av funksjonshemming og 

tilgjengelighet som relasjonell. For å oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse er det 

derfor nødvendig å ha inngående kunnskap om menneskelig mangfold og det komplekse samspillet 

mellom mennesker og omgivelser, samt kompetanser i borgerinvolvering og 

medvirkningsprosesser.  

På dette emnet vil studentene få kunnskap om universell utforming og tilgjengelighet i et historisk 

perspektiv og et samfunnsperspektiv. Det historiske perspektivet er viktig fordi erkjennelsen av 

funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag er ny, og samfunnet er foreløpig ikke godt nok 

tilrettelagt for å gi likeverdige deltakelsesmuligheter til alle borgerne uavhengig av funksjonsevne.  

Emnet bygger på et helhetlig, bio-psyko-sosialt menneskesyn. Hva den enkelte borger kan gjøre og 

hvilke samfunnsroller vedkommende kan inneha, og graden av livskvalitet den enkelte borger kan 
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oppleve, avhenger av et komplekst samspill mellom personen og omgivelsene. Samarbeid mellom 

offentlige og private tjenester og samfunnets utforming er av grunnleggende betydning for den 

enkelte borgers handlingsrom.   

Hovedtemaer: 

 Historisk perspektiv på inkludering, ekskludering og deltakelse: Relasjonell modell for 

deltakelse og deltakelsesbegrensning. Universell utforming som tema i samfunnsplanlegging 

 Nye samarbeid: Frivillig/ideell sektor, næringsliv, tverrfaglig profesjoner og forskning 

 Samfunnsplanlegging og folkehelse 

o Planlegging for mangfold, deltakelse og levende lokalsamfunn 

 Samfunnsplanlegging og rehabilitering 

o Planlegging for lek, læring, livskvalitet og aktivitet  

 

Læringsutbytte 

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

Studenten 

 har inngående kunnskap om hva som utgjør muligheter og barrierer for deltakelse for ulike 

personer, og om hva som kan gi likeverdig tilgjengelighet til samfunnets arenaer og ressurser 

  kan anvende kunnskap om oppfølging av plan- og bygningsloven, lov om folkehelse og 

forskrift for rehabilitering, koplet opp mot andre lover, bl.a. forvaltningsloven 

 har avansert kunnskap om sammenhenger mellom planlegging, bruk og vedlikehold av 

universelt utformede omgivelser  

 har inngående kunnskap om bredde, kompleksitet og ulike perspektiv som ivaretar universell 

utforming som tema i helhetlig samfunnsplanlegging  

Ferdigheter: 

Studentenkan analysere barrierer for likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse  

 kan analysere samarbeidsmåter/metoder med profesjonsgrupper og rettighetsorganisasjoner 

 kan implementere forskrifter og lovgivning i konkrete prosjekter i samarbeid med andre 

aktørgrupper 

 kan konkretisere innholdet og intensjonen i universell utforming relatert til 

samfunnsplanlegging  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan samhandle med aktører fra frivillig sektor, profesjonsutøvere og andre relevante 

samfunnsaktører om tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse, for å hindre/motvirke 

diskriminering og fremme sosial rettferdighet 

 kan operasjonalisere verdiene likestilling og likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse i 

konkrete prosjekter 
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Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen, individuell, 
skriftlig 

3500 ord, +/- 10 % 

3 uker A-F 100/100 

 

 

 

Pensum 

Pensum dekker historiske tema, FN Konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne 
(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD), folkehelse, rehabilitering og 
samfunnsplanlegging inkludert bruk av tekniske spesifikasjoner i forskrifter. Pensumtekstene er organisert 
i tre bolker, en historisk del, en helsefaglig del og en samfunnsfaglig del. Etikk og verdier inngår i alle 
delene. 

 
Amdam, R. (2018). Samarbeidsdriven planlegging I: Plan og samfunn: System, praksis, teori (pp. 211-

229): Cappelen Damm Akademisk, kap. 11 s. 248-266. 
Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær. (2017). Byrom for alle?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, 

byplan og regional utvikling» 2017 ;Volum 1. s. 40-43 
Burton, E., & Mitchell, L. (2006). Inclusive urban design: streets for life. Amsterdam: Elsevier, kap. 1. s- 1-

33. 
Forsyth, A. (2015). What is a walkable place? The walkability debate in urban Design. URBAN DESIGN 

International 20, 274–292. doi:10.1057/udi.2015.22. 

 kan forstå og formidle kompleksiteten i funksjonshemmingsbegrepet fra et individ- og 

samfunnsperspektiv 

 kan bidra til nytenkning om hvordan borgerne og profesjonsgrupper kan engasjere seg i 

samfunnsplanlegging i en kommune og i et lokalsamfunn 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger  

 Seminar og befaring 

 Se film som diskusjonsgrunnlag 

 Digitale læringsressurser; eksempelvis foredrag og diskusjonsgrupper 

 Gruppearbeid 

 Prosjektarbeid 

 Selvstendig arbeid, skriftlig og muntlig 

 Litteraturstudier  

 

Obligatoriske aktiviteter 

Med utgangspunkt i pensum og et selvvalgt tema skal studentene utarbeide en skriftlig skisse/prosjekt: 

 Skriftlig gruppearbeid, +/- 2500 ord 

 Presenteres i et muntlig framlegg 
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Garland-Thomson, R. (2012). The case for Conserving Disability. Bioethical Inquiry(9), 339-355.  
Garland-Thomson, R. (2016). Misfits: A feminist materialist disability concept. I: P. Devlieger, B. Miranda-

Galarza, S. E. Brown, & M. Strickfaden (Eds.), Rethinking disability: World perspectives in culture 
and society (pp. 165-179). Antwerp: Garant Publishers. 

Garland-Thomson, R. (2006). Integrating Disability, Transforing Feminist Theory. I: L. J. Davis (Ed.), The 
Disability Studies Reader. Second Edition. New York: Routledge. 

Grimen, H. (2008). Profesjon og profesjonsmoral Profesjonsstudier (s. 144-160). Oslo: Universitetsforl. 
Grimen, H., & Molander, A. (2008). Profesjon og skjønn. Profesjonsstudier (s. 179-196). Oslo: 

Universitetsforlaget. 
Grue, L., & Arvid Heiberg. (2006). Notes on the history of normality – Reflections on the work of Quetelet 

and Galton. Scandinavian Journal of Disability Research, 8(4), 232-246. 
Hammell, K. W. (2015). Participation and occupation: the need for a human rights perspective. Canadian 

journal of occupational therapy. Revue canadienne d'ergotherapie, 82(1), 4. 
doi:10.1177/0008417414567636 

Hamraie, A. (2017). Building access : Universal Design and the Politics of Disability. Minneapolis: 
University Of Minnesota Press, kap. 1-2, s. 19-64.  

Imrie, R. (2004). Demystifying disability: a review of the International Classification of Functioning, 
Disability and Health. Sociology of Health and Illness, 26(3), 287-305.  

Lid, I. M. og Steinfeld, A. (red.) (publiseres 2019) Re-thinking citizenship  
Lid, I. M. (2013). Universell utforming: verdigrunnlag, kunnskap og praksis. [Oslo]: Cappelen Damm 

akademisk, kapittel 3, 4, 7 og 9 
Lid, I. M., & Nordh, H. (2018). Universell utforming i et planperspektiv i: Plan og samfunn: System, 

praksis, teori (pp. 211-229): Cappelen Damm Akademisk, kap. 11 s. 211-229. 
Nussbaum, M. C., & Levmore, S. (2017). Aging Thoughtfully: Conversations about retirement, romance, 

wrinkles and regret. New York: Oxford University Press, akp. 7: Aging and Human capabilities, s. 
195-208. 

Pelka, F. (2012). What we have done: An oral history of the disability rights movement. Amherst: 
University of massachusets press. Introduction, s. 1-30 

Ringholm, T. og Hanssen, G. S. (2018). «Medvirkning i lokal planlegging». i: Plan og samfunn: System, 
praksis, teori (pp. 211-229): Cappelen Damm Akademisk, kap. 10, s. 191-210. 
Byrom for alle?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 
;Volum 1. s. 40-43 

Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2017). Hverdagsmarginalisering og bytilhørighet, I: Inger Marie 
Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm 
Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapittel 4.  s 55 - 72 

Sanford, J. A. (2012). Universal design as a rehabilitation strategy: design for the ages. New York: 
Springer. Kap 6: Work environments: Universal design as a rehabilitation strategy for aging in the 
work place. 

Schweik, S. (2009). The ugly laws: disability in public. New York: New York University press, kap. 1, s. 1-
22. 

Scully, J. L. (2008). Disability bioethics: moral bodies, moral difference. Landham: Rowman & Littlefield, 
kap. 1, s. 1-19 

Stiker, H.-J. (2002). A history of disability. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, kap. 6 s. 121-
191 

Tuan, Y.-F. (1990). Topophilia: a study of environmental perceptions, attitudes and values. New York: 
Columbia University Press,  kap. 1, s.1-12. 

Vågan, A., & Grimen, H. (2008). Profesjoner i maktteoretisk perspektiv Profesjonsstudier (pp. s. 411-428). 
Oslo: Universitetsforl. 

Østensjø, S., & Søberg, H. L. (2012). ICF som begrepsapparat og klassifikasjonssystem. In P. K. Solvang 
& Å. Slettebø (Eds.), Rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Aarsæther, N. (2018). «Den målrasjonelle planmodellen» i: Plan og samfunn: System, praksis, teori (pp. 
211-229): Cappelen Damm Akademisk, kap. 12, s. 230-247.  
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         Hverdagsrehabilitering 

Reablement/community based rehabilitation 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMEDBO-510 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Sandnes Praksisomfang: x timer/uker 
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

30 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: Ikke fastsatt  

 Totalt antall 
studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: bachelor grad 
 

Innhold  

Dette emnet tar for seg statlige og kommunale føringer og definisjoner som styrer utviklingen av 

hverdagsrehabilitering i norske kommuner. I emnet blir forskning som beskriver kjennetegn og 

suksesskriterier ved nasjonale og internasjonale erfaringer presentert og drøftet. 

I emnet gjøres det greie for teorier om aktivitet, hverdagsliv og livsløp, sett i sammenheng med 

føringer og internasjonale trender knyttet til aktiv aldring/healthy aging, selvstendighet, trening, 

mestring, medvirkning og personsentrert omsorg bl.a. Betydningsfull aktivitet og deltakelse 

handler om medbestemmelse; mulighet til å styre sin egen hverdag og det å delta i gjøremål en 

person ønsker og har mulighet til. At mennesker får mulighet til å leve vanlige hverdagsliv i et 

sosialt fellesskap er sentralt, og sees i sammenheng med forståelser av medborgerskap. 

Medborgerskap innebærer et syn på mennesket i tråd med menneskerettighetene, og legger til 

grunn at sårbarhet og gjensidig avhengighet er felles menneskelig trekk.   

Tverrfaglig samarbeid og involvering i hjemmebaserte tjenester, inkludert oppgaveglidning (task 

shift) og samarbeid med (helse-)fagarbeidere er nødvendige forutsetninger for 

hverdagsrehabilitering. Samskaping med borger og involvering av sivilsamfunn/frivillighet, familie 

og andre nærpersoner reiser en del problemstillinger. Bruk av ny teknologi i kombinasjon med 

offentlige tjenester likeså. I emnet utforskes komplekse forhold knyttet til tverrfaglighet, samarbeid 

og bruk av teknologi. 

Forskning på brukertilfredshet, organisering og effekt, inkludert psykososiale fordeler av 

hverdagsrehabiliteringsinnsats er dokumentert fra flere land. I emnet vil hverdagsrehabilitering 

sees i forhold til andre typer rehabilitering i hjemmet og på institusjon. Videre vil flere ulike 

kartleggings- og vurderingsverktøy bli gjennomgått, med vekt på bruk av COPM (Canadian 

Occupational Performance Measure). Hvilken plass kartlegging og dokumentasjon skal ha i 

rehabiliteringsforløpet, vil bli drøftet. Studenter og forelesere i emnet vil reflektere sammen over 

aktuelle etiske dilemma. 
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Hovedtemaer: 

 Teorier om aktivitet, hverdagsliv og mestring 

 Internasjonale føringer og trender omhandlende aktiv/suksessfull aldring, autonomi m.v. 

 Hverdagsrehabiliteringens hvem, hva, hvorfor og hvordan; organisering og gjennomføring  

 Tverrfaglighet og samarbeid 

 Samskaping og samarbeid med borger, familie/pårørendes, sivilsamfunn og lokalsamfunn 

 Kartlegging og vurderingsredskap, med vekt på COPM  

 Ny teknologi for å nå rehabiliteringens mål 

 Etiske teori og refleksjon 

Læringsutbytte 

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

Kunnskaper: 

 Studentenhar inngående kunnskap om hverdagsliv, mestring og meningsfull aktivitet som 

helsefremming 

 har inngående kunnskap om hverdagsrehabiliteringens vitenskapelig forankring og metoder 

 kan analysere problemstillinger knyttet til borgers hjem og nærmiljø 

 har kjennskap til relevante teknologiske løsninger for rehabiliteringsfeltet 

 

Ferdigheter: 

 Studentenkan reflektere etisk over dilemma knyttet til arbeid i andres hjem og personer i særlig 

utsatte eller sårbare situasjoner 

 kan styrke personlige og faglige elementer gjennom rehabiliteringsprosessen som fremmer 

psykososial forhold av betydning for tjenestemottaker  

 kan bidra til nytenking når det gjelder samspill og samarbeid med tjenestemottaker og 

familie/nærpersoner  

 kan anvende verktøy knyttet til aktivitet og deltakelse, med særlig vekt på COPM 

 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike forhold på samfunns- og tjenestenivå, som kan 

virker diskriminerende eller begrensende på aktivitet og deltakelse 

 

Generell kompetanse: 

 Studentekan formulere, analysere og formidle problemstillinger om fagfeltet 

hverdagsrehabilitering til kolleger og allmennheten, for ulike målgrupper med hensyn til alder 

og funksjon 

 kan bidra til nytenkning knyttet til frivillighet og lokalmiljø sin betydning for 

hverdagsrehabilitering og medborgerskap 

 behersker uttrykksformer egnet for tverrfaglig samarbeid og fremme av rehabilitering i 

tjenestemottakers hjem og nærmiljø 
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Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 
Omfang: 3500 ord, +/- 10 % 

 4 uker A-F 100/100 

 

 

 

Pensum 

Totalt antall sider: ca 800 s 

 
Berntsen, S., Bere, E., & Torstveit, M. K. (2015). Fysisk aktiv uten å trene? Tidsskrift for 

Den norske legeforening, 135(14), 1238-1239.  
Bredland, E., Magnus, E., & Vik, K. (2015). Physical Activity Patterns in Older Men. 

Physical & Occupational Therapy In Geriatrics, 33(1), 87-102. 
doi:10.3109/02703181.2014.995855 

Carswell, A., McColl, M., Baptiste, S., Law, M., Polatajko, H, and Pollock, N. (2004) The  
Canadian Occupational Performance Measure: A research and clinical literature 
review. Canadian Jour of Occ Therapy, 4 (71):210-222. 

Cattan, M., Hogg, E., & Hardill, I. (2011). Improving quality of life in ageing populations: 
What can volunteering do? Maturitas, 70(4): 328-332 

Christiansen, B., & Feiring, M. (2017). Challenges in the nurse's role in rehabilitation 
contexts. Journal Of Clinical Nursing, 26(19)/20), 3239-3247. 
doi:doi:10.1111/jocn.13674 

Ebrahimi, V. A. og  Chapman H. M. (2018) (red.) Reablement services in hrealth and social 
care. PALGRAVE, London. (kap 1-8 = 231 s) 

Eide, A. H., Witsö, A.-E., & Vik, K. (2017). Deltakelse for eldre som mottar hjemmetjeneste. 
[Participation for seniors who receive home care service]. Tidsskrift for 
omsorgsforskning, 3(1), 48-54.  

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger  

 Gruppearbeid 

 E-læringsressurser; diskusjonsforum, oppgaveløsning m.m. 

 Ferdighetstrening  

 Skriftlig og muntlig refleksjon og diskusjon 

 Skriftlig oppgavebesvarelse – eksamen 

 Litteraturstudier 

 

 

Obligatoriske aktiviteter 

Chatterom med diskusjonstema mellom samlingene – obligatorisk å delta. 

Skriftlig individuelt refleksjonsnotat, +/- 800 ord 
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Ekeland, T.-J. og Heggen, K. (2007) Meistring og myndiggjering; reform eller retorikk? 
Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap 4 og 6 = 34 s) 

Fjetland, K. J. (2019) Rehabiliteringsprosesser som narrativ omsorg. I: Goth, U. S. (red.) 
Verdier og visjon; profesjonalitet i endring. Oslo: Cappel Damm AS, kap 1 (s.10-27) 

Fossland, T. M., & Thorsen, K. (2010). Livshistorier i teori og praksis. Bergen: 
Fagbokforlaget. Kap 4-9, (s. 46 – 136) 

Førland, O. & Skumsnes, R.(2016). Hverdagsrehabilitering – en oppsummering av 
kunnskap. Senter for omsorgsforskning Vest, www.omsorgsbiblioteket.no  (s. 5-20) 

Glendinning, C., Jones, K., Baxter, K., Rabiee, P. et al. (2010) Home care re-ablement 
services: investigating the longer-term impacts (prospective longitudinal study). 
York/Canterbury: Social Policy Research Unit (SPRU), University of York (Summary 
og kap 1 = 18 s) 

Haarr, K. H. (2019) Frivillighet, hverdagsliv og hjemmeboende eldre. I: Goth, U. S. (red.) 
Verdier og visjon; profesjonalitet i endring. Oslo: Cappel Damm AS, kap 8 (s. 141-
161) 

Haarr, K. H., & Fjetland, K. J. (2014). Hvilke dilemmaer kan oppstå, og hvordan 
tilrettelegge for etisk refleksjon? I: H. Tuntland & N. E. Ness (Eds.), 
Hverdagsrehabilitering (s. 136-153). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 

Hammell, K. W. (2004). Dimensions of Meaning in the Occupations of Daily Life. Canadian 
Journal of Occupational Therapy, 71(5), 296-305. 
doi:10.1177/000841740407100509 

Hansen, T., & Slagsvold, B. (2016). Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results 
from the Generations and Gender Survey. An International and Interdisciplinary 
Journal for Quality-of-Life Measurement, 129(1), 445-464. doi:10.1007/s11205-015-
1111-6 

Hjelle, K. M., Alvsvåg, H., & Førland, O. (2017). The relatives' voice: how do relatives 
experience participation in reablement? A qualitative study. Journal of 
multidisciplinary healthcare, 10, 1-11. doi:10.2147/JMDH.S122385 

Hjelle, K. M., Skutle, O., Førland, O., & Alvsvåg, H. (2016). The reablement team's voice: a 
qualitative study of how an integrated multidisciplinary team experiences 
participation in reablement. Journal of multidisciplinary healthcare(9), 575-585. 

Jakobsen, F. A. & Vik, K. (2019) Health professionals´ perspectives of next of kin in the 
context of reablement. Disability and Rehabilitation. 12; 269-280 doi: 
10.1080/09638288.2018.1450452 

 
Legg L, Gladman J, Drummond A, et al. A systematic review of the evidence on home care 

reablement services. Clin Rehabil. 2015;30:741–749. 
Langeland, E. (2011). Salutogene samtalegrupper - en arena for økt mestring og velvære. 

I: A. Lerdal & M. S. Fagermoen (Eds.), Læring og mestring: et helsefremmende 
perspektiv i praksis og forskning (s. 208 - 234). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Langeland, E., Førland, O., Aas, E., Birkeland, A., Folkestad, B., Kjeken, I., . . . Tuntland, 
H. (2016). Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske 
kommuner. Effekter for brukerne og gevinster for kommunene? (978-82-8340-044-
1). Retrieved from Bergen: www.omsorgsforskning.no s. 10-114 

Law, M., & Kjeken, I. (2014). Canadian occupational performance measure (5th ed., Norsk 
utg. ed.). Oslo: NRRK. S. 1-48 

Moe, C. F., & Brinchmann, B. S. (2016). Optimising Capasity – A Service User and 
Caregiver Perspective on Reablement. The Grounded Theory Review, 15(2), 25-39.  

Moe, C. F., & Brinchmann, B. S. (2017). Tailoring reablement : A grounded theory study of 
establishing reablement in a community setting in Norway. Health and Social Care 
in the Community, 00, 1-9. doi:10.1111/hsc.12471  

Schrøder, I., & Schultz Petersen, K. (2012). Sociologi og rehabilitering. København: 
Munksgaard. (Kap 4, 5, 9,10) 

http://www.omsorgsbiblioteket.no/
http://www.omsorgsforskning.no/
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Solvang, P. K., & Slettebø, Å. (2012). Rehabilitering : individuelle prosesser, fagutvikling og 
samordning av tjenester. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1, 3, 4, 10 og 14) (s. 
15-34 + 52-83 + 160-178 + 232-247) 

Söderström, S., & Tøssebro, J. (2011). Innfridde mål eller brutte visjoner? : Noen 
hovedlinjer i utviklingen levekår og tjenester for utviklingshemmede. NTNU 
Samfunnsforskning AS, s. 1-6 

Tessier, A. Beaulieu, M-D., Mcguinn, C. A. & Latulippe, R. (2016). Effectiveness of 
Reablement: A systematic review. Healthcare policy, 11 (4), 49-59 

Tew, J., Nicholls, V., Plumridge, G. og Clarke, H. (2017) Familiy-Inclusive Approaches to 
Reablement in Mental Health: Models, Mechanism and Outcomes. British Jour. of 
Social Work, 47, s. 864-884 

Ursin, G. (2017). Praktisering av medborgerskap. En studie av hverdagslivet til familier som 
lever med demens. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 1(6), 436-452. 
doi:10.18261/issn.2535-2512-2017-06-02  

Winkel, A., Langberg, H., & Wæhrens, E. E. (2015). Reablement in a community setting. 
Disability & Rehabilitation, 37(15), 1347-1352. doi:10.3109/09638288.2014.963707 

Wyller, T. (2011) Dydsetikk, medborgerskap og sosial praksis: Christoffersen, S. Aa. (red.) 
Profesjonsetikk – om et etisk perspektiv I arbeidet med mennesker. 
Universitetsforlaget, Oslo (s. 44 – 64) 

Yun-Hee, j., Clemson, L:, Naismith, S. m.fl. (2018) Improving the social health of 
community-dwelling older people living with dementia through a reablement 
program. International Psycogeriatrics, 30: 6, 915-920
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Velferdsteknologi 

Telecare/telehealth  

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMEDBO-511 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Sandnes Praksisomfang: x timer/uker 
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: Ikke fastsatt  

 Totalt antall 
studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: bachelor grad 

 

Innhold 

Velferdsteknologi har blitt et sentralt begrep innenfor en helse- og omsorgspolitisk kontekst de 

senere årene, både i Norge og internasjonalt. Offentlige utredninger legger vekt på å utnytte de 

mulighetene teknologien gir for mer brukertilpassede tjenester og mer effektiv bruk av ressurser. 

Teknologi kan ikke erstatte mennesker, men kan gjøre det mulig å organisere tjenestene på nye måter, 

for at brukerne i større grad skal få hjelp der de bor. For brukerne kan teknologien legge til rette for 

deltakelse i arbeidslivet, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering, bidra til å forsterke sosiale nettverk og 

mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljø, familie og frivillige.  

Sentrale policydokumenter definerer eldre og kronisk syke som primære målgrupper for 

velferdsteknologien. Velferdsteknologiske løsninger er samtidig med fordel tatt i bruk ovenfor andre 

aldersgrupper og målgrupper. Dette inkluderer blant annet barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

ungdom og voksne ned psykiske lidelser og ulike grupper pårørende. I tillegg har velferdsteknologi 

en rolle innenfor sosiale tjenester, for eksempel i oppfølgning av personer med autisme eller ADHD.  

 

I dette emnet presenteres ulike former for velferdsteknologiske løsninger med vekt på hvilke 

implikasjoner dette har for tjenesteorganisering, utøvelsen av faglighet og endringer i relasjoner, 

ansvar og oppgaver i forhold til tjenestemottakere, samt for pårørende og tjenesteutøvere. 

Eksempler på velferdsteknologiske løsninger er automatiserte alarmer og detektorer som varsler 

uforutsette hendelser, telemonitorering av kronisk syke, GPS sporingsløsninger, samt teknologi 

foroverføring av lyd og bilde for kommunikasjon og tjenesteoppfølgning. Videre tar emnet for seg 

relasjonen mellom sentrale velferdspolitiske føringer og reformer og fremveksten av 

velferdsteknologiske løsninger. Emnet er basert på en tverrfaglig tilnærming.  

 

Gjennomgående i emnet reflekteres det over verdimessige aspekter og etiske dilemma, som nedsatt 

kognitiv funksjon, verdighet, retten til privatliv, mobilitet, trygghet og sikkerhet. Gjeldende lovgivning 

på området blir også gjennomgått. Andre temaer som tas opp er konteksten for fremveksten av 

denne type løsninger, trender nasjonalt og internasjonalt, samt sentrale problemstillinger knyttet blant 

annet til design og brukerinvolvering. Norsk og internasjonal forskning på området vil bli presentert i 

emnet.  
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Hovedtemaer: 

 Hva er velferdsteknologi?  

 Rammebetingelser, politiske målsetninger og insentiver for innføring av velferdsteknologi  

 Fordeler og begrensninger med bruk av velferdsteknologi 

 Forutsetninger for implementering og bruk av velferdsteknologi 

 Samhandling og medvirkning med bruker; sluttbruker, tjenesteutøver og utvikler/produsenter 

 

Læringsutbytte 

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

Kunnskaper: 

Studenten 

 har avansert kunnskap om ulike velferdsteknologiske løsninger og den samfunnsmessige 

konteksten for velferdsteknologien 

 har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ulike typer 
velferdsteknologi til ulike brukergrupper,  

 kan anvende kunnskap om velferdsteknologiens innvirkning på fag og praksis 

 ha inngående kunnskap om velferdsteknologiens betydning for og innvirkning på 
tjenesteorganiseringen og ulike organisatoriske kontekster. 

 
Ferdigheter: 

Studenten 

 kan analysere faglige problemstillinger knyttet til de ulike brukergruppenes behov for løsninger 

 kan analysere og forholde seg kritisk til de velferdspolitiske føringene 
 kan bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid og nytenking med utgangspunkt i 

verktøyene utviklet av Kommunenes Sentralforbund (KS) el.a. 

 kan bidra til brukers medvirkning i utvikling, utprøving, implementering og evaluering av ulike 
velferdsteknologiske løsninger  

 kan analysere og forholde seg kritisk til velferdsteknologiens betydning for og innvirkning på 
tjenesteorganiseringen 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

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

 kan samhandle med relevante aktører og inngå i kompleks prosesser med utviklere, 
tjenestemottaker og aktuelle profesjoner 

 kan formidle nytteverdi, etiske problemstillinger og praktiske løsninger til allmenheten og 
fagpersoner  

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Gruppearbeid  

 Gruppeaktivitet på læringsplattformen 

 Ekskursjon/plassbesøk for demonstrasjon 
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 Litteraturstudier 

 Skriftlig oppgavebesvarelse - hjemmeeksamen 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Gruppearbeid, med diskusjon og skrivearbeid på og mellom samlingene 

 Presentasjon i plenum på andre samling 

 Vurdering: gjennomført 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen, 
3500 ord, +/- 10 % 

 3 dg A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

En skriftlig oppgave med utgangspunkt i en problemstilling innenfor emnets tematikk 
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