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• Kandidaten: 1) kan iden-fisere, reflektere over og håndtere 
e-ske problems-llinger i sin tjenesteutøvelse.  (KD 2017)

• Hvorfor er e(kk så vik(g? 
– kvalitet
– sikkerhet
– mo6vasjon og arbeidsglede

• Hvorfor tredeling av læringsutby8et?
– iden6fisere: ingen selvfølge
– reflektere: krever kunnskap, metodikk og trening
– håndtere: god håndtering forutse,er refleksjon og begrunnelse

• E(sk kompetanse utvikler man i samspill med andre 

Læringsutby,e 1 – e1kk

Musikanter (/dlig 1500-tall). Meester 
van de Vrouwelijke Halffiguren

(gruppe anonyme malere) 



Introduksjonsvideoer 
– hjelp til å oppdage å se klarere det vi ikke så lett legger merke til eller tenker over

1. E(ske refleksjonsmodeller
– hvordan reflektere systema6sk, kri6sk og nyansert, og begrunne valget?

2. E(sk dilemma
– hva er et e6sk dilemma 6l forskjell fra en vanlig vanskelig situasjon?

3. E(kk i endringsveiledning
– hvilke særlige e6ske uDordringer oppstår når vi skal hjelpe noen 6l å endre livss6l?  

4. E(kk og velferdsteknologi
– hvordan håndtere e6ske problems6llinger som følger med velferdsteknologi og digitalisering?

5. E(sk teori
– hvilke perspek6ver på hva som er godt, re, og reEerdig følger av ulike e6ske teorier?



Tom Eide, 2022

Kilder

• Eide, Tom & Einar Aadland (2020). E5kkhåndboka.                       
Nord-samisk utgave: E5hkkagiehtagirji. Oslo: Kommuneforlaget.

• Føllesdal, Dagfinn (1998). Hva skal vi med e5sk teori? Apollon, (3), 
12-15.

• KD (2017). ForskriS om felles rammeplan for helse- og 
sosialfagutdanninger (FOR-2017-09-06-1353), § 2. Felles 
læringsutbyYe. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

• Kirkhaug, Rudi (2019). E"sk refleksjon og verdibevissthet. 
Betydningen for kvalitet, trivsel og samhandling. Oslo: KS.

• Aadland, Einar & Tom Eide (2019). Den lille e5kkveilederen.      
Nord-samisk utgave: E5hkkabagadusaš. Oslo: Kommuneforlaget.

Héloïse (ca. 1100-1164), fransk nonne, 
filosof og forfaLer (kunstner ukjent).

https://www.kf.no/faglitteratur/helse/etikkhandboka/
https://www.kf.no/faglitteratur/helse/etikkhandboka2/
http://www.apollon.uio.no/artikler/1998/teori.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353
https://www.ks.no/contentassets/e0a7fb15701d4bf895ba6be77b83a277/evalueringsrapport_sek_jan2019.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/helse-og-omsorg/etisk-kompetanseheving---marting-filmene/Den-lille-etikkveilederen.pdf
https://www.ks.no/contentassets/5e97386ff76d4347bc8175c847ecb582/EtikkveilederenNordSamisk.pdf

