
Omsorgsteknologi  

for 

helsepersonell 

Praktiske 

opplysninger:  

Videreutdanning 

Kontaktinformasjon:  
 

Høgskolelektor Mari S. Berge 

Tlf: 55 58 56 14 

E-post: Mari.Synnove.Berge@hib.no 

 

Opptakskontoret: 

E-post: opptak@hib.no 

Tlf: 55 58 75 04 

Organisering og arbeidsmåter:  

Studiet går over et semester med tre sam-

linger à to dager med studentaktive læ-

ringsformer og interaktive forelesninger. 

Mellom samlingene vil det være aktivite-

ter via studiestøttesystemet It’s learning. 

Studentene vil bli pålagt obligatorisk ar-

beid mellom samlingene. Deler av under-

visningen vil foregå i HiBs nye demonst-

rasjonslaboratorium for omsorgsteknolo-

gi. 

 

Samlinger 2011: 

 
8. og 9. september 

20. og 21. oktober 

1. og 2. desember 

 

Vurderingsformer: 
Deleksamen 1: 

Skriftlig individuell prøve som gjennom-

føres via It’s learnng. Teller 40% 

Vurderes av intern sensor med gradert 

karakter A-F 

 

Deleksamen 2: 

Skriftlig hjemmeoppgave som teller 60%

Hjemmeoppgaven kan gjøres individuelt 

eller som et samarbeid mellom to.  

Vurderes av intern og ekstern sensor med 

gradert karakter A-F 

Høsten 2011 

Mer om utdanningen, opptakskrav 

og årets opptak finner du her:  

www.hib.no/studier 



Hvorfor omsorgsteknologi 

 
Demografiske framskrivninger viser at 

vi får et økende antall yngre med kronis-

ke sykdommer og eldre som vil utløse et 

større behov for helse- og omsorgstje-

nester samtidig som tilgangen til ar-

beidskraft synker. For å møte disse ut-

fordringene samtidig som et verdig om-

sorgstilbud opprettholdes i fremtiden må 

man tenke nytt. 

 

En mulighet er å ta i bruk tilgjengelig 

teknologi innen helsetjenestene. Tekno-

logi som bidrar til at mennesker kan 

opprettholde sitt selvstendige liv i eget 

hjem, på en trygg måte, kalles omsorgs-

teknologi. Videre utvikling og imple-

mentering av omsorgsteknologi innen 

helsetjenester gir helsearbeidere nye 

utfordringer og øker deres behov for 

kompetanse slik at de skal være i stand 

til å ta kloke valg og informere om mu-

lighetene ved bruk av ny teknologi 

 

Teknologirådet viser i sin rapport 

"Fremtidens alderdom og ny teknolo-

gi" (2009) til at kommunene mangler 

kompetanse om anskaffelse, bruk og 

konsekvenser av omsorgsteknologi og 

gir anbefalinger til myndighetene om å 

satse på utvikling og bruk av omsorgs-

teknologi.  

Hensikten med studiet i omsorgsteknologi 

er å styrke helsepersonells kompetanse 

innen anskaffelse, bruk og konsekvenser 

av omsorgsteknologi innen etisk forsvarli-

ge rammer. 

 

Mål: 

 
Målet med studiet er å gi kunnskap innen 

omsorgsteknologi, samt å stimulere til 

fagkritiske holdninger i sammenheng med 

utvikling og bruk av teknologiske løsning-

er i helsetjenesten. Det vil bli lagt vekt på 

å gi studentene teknologiske basiskunn-

skaper som kan danne grunnlag for senere 

utvidelser av kunnskaper og ferdigheter. 

 

Studentene skal få ferdigheter i forhold til 

å kunne delta som brukerrepresentant i 

spesifikasjon og gjennomføring av pro-

sjekter som involverer omsorgsteknologi, 

se økonomiske konsekvenser og kunne 

vurdere teknologiske hjelpemidler innen 

omsorg fra ulike perspektiv. 

 

De skal kunne analysere etiske og juridis-

ke problemstillingene knyttet til bruk av 

omsorgsteknologi, og kunne bidra til ny-

tenking og innovasjonsprosesser i om-

sorgssektoren. 

 
 

Videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell 

 Omfang: 0,5 år 

 15 studiepoeng 

 Deltid 

 Studieavgift: 13.000,- pluss semes-

teravgift til Studentsamskipnad 

 Oppstart: 8. september 2011 

 Søknadsfrist: 15. mai 2011 

 Opptakskrav:  

 Opptak krever en bache-

lorgrad i helse– eller sosial-

fag. 

 Det kreves et års praksis 

etter fullført grad. 

Målgruppe: 

 
Studiet er beregnet på helsepersonell 

som har eller kan få ansvar og oppga-

ver i forhold til bruk av teknologiske 

løsninger innen pleie- og omsorgssek-

toren. For eksempel innen: 

 

 Bruk og tilpasning 

 Planlegging 

 Innkjøp 

 Implementering 

 Undervisning og fagutvikling 


