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Kort om emnet 

Studiet gir en innføring i praktiske og teoretiske ferdigheter knyttet til tros-og 

livssynsbetjening ved sykehus i Norge. Høsten 2011 holdes kurset for første gang, som et 

pilotprosjekt i samarbeid med Samarbeidsrådet for Tros-og livssynssamfunn (STL) og Oslo 

Universitetssykehus (OUS). På dette kurset vil deler av den praktiske læringen være knyttet til 

forhold og rutiner ved OUS. Kommunikasjonstrening med gruppe-og lærerrespons vil stå 

sentralt i kurset. Den teoretiske læringen er knyttet til kommunikasjon som samtalepartner 

overfor pasienter og pårørende ved sykehus. Spesielle temaer som vil bli berørt er å møte 

mennesker i sorg og krise, bevissthet om egen rolle og egne ressurser i dette møtet, etikk og 

taushetsplikt, pasientrollen, samtale- og dialogfilosofi. Flere religiøse og livssynsmessige 

perspektiver vil trekkes inn, med vekt på perspektiver fra den islamske, den kristne og den 

humanetiske tradisjonen. 

Hva lærer du? 

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap og bevisshet om det å være samtalepartner for 

pasienter og pårørende under sykehusinnleggelse. Den teoretiske og den praktiske læringen er 

tilrettelagt for å fylle denne rollen på en kompetent og god måte. Kurset vi styrke bevisstheten 

om kommunikasjon og holdninger i møte med pasienter og pårørende. 

Opptak 

Opptak skjer ved å sende inn søknadsskjema ved kursets nettsider, og dette vil følges opp med 

personintervjuer før opptaket er godkjent. 

Forkunnskaper 

Dette kurset kan gi 10 studiepoeng på bachelor eller masternivå.  For å ta kurset som 

bacheloremne kreves generell studiekompetanse. For å ta emnet som Masteremne, kreves 

bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng innenfor 

religion/teologi/religionshistorie/idehistorie eller helsefag. 

Undervisning 

Studiet har tre undervisningsbolker på to dager hver, pluss to kvelder. I tillegg kommer en 

undervisningsdag ved Oslo Universitetssykehus. 



Obligatoriske arbeidskrav ( for dem som skal ta eksamen/studiepoeng) 

1) Deltakelse på fem av syv kursdager og en av to kvelder. 

2) Innlevering av to refleksjonsnotater (en pensumrefleksjon og en refleksjon over 

kommunikasjonspraksis knyttet til arbeidsoppgaver på kurset). 

 

Vurdering og eksamen (for dem som skal ta studiepoeng) 

Semesteroppgave på ca. 3000-4000 ord. Midtveis i semesteret blir alternative oppgavetekster 

lagt ut i Fronter. Studenten velger selv hvilken oppgave hun eller han vil svare på. Frist for 

innlevering vil bli annonsert. For studenter som skal ta emnet på masternivå vil det foreligge 

et utvidet pensum og egne oppgavetekster. 

Eksamensspråk 

Det er vanligvis mulig å svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om 

engelsk oppgavetekst retter du til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i 

eksamensopphaver, se § 5.4 i Forskrift om studium og eksamenar ved Universitetet i Oslo. 

Sensur 

Studentents prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil annonseres. 

Videre engasjement som samtaleparter ved Oslo Universitetssykehus i prosjektet 

Dette skjer gjennom egne intervjuer og godkjenning av de ansvarlige ved Oslo 

Universitetssykehus i samarbeid med kursledelsen. 

 

 


