
 1 

Forelesningsplan - Faglig fordypning II - Aldring, tilpasning og egenomsorg i et livsløpsperspektiv – implikasjoner for 

sykepleie , SYKVIT4312, 5 studiepoeng. 

 

HØST 2012  
Emneansvarlig: Marit Kirkevold og Line Kildal Bragstad 

Sted: Rom 223, Frederik Holts hus 

Tid: Uke 47: 19.-23. november 2012  

 

Emnet skal gi innsikt i og forståelse av hva som karakteriserer aldringsprosessen i et livsløpsperspektiv og hvordan tilpasning til aldringens 

konsekvenser bidrar til helse og velvære. Videre blir konsekvenser for sykepleie drøftet og utfordringer for forskning belyst. 

Mål for fordypningsemnet:  

Studenten skal få innsikt i sentrale teoretiske perspektiver på aldring i et livsløpsperspektiv, egenomsorgens betydning i alderdommen, samt 

sykepleiefaglige perspektiver som kan bidra til å understøtte aldring og tilpasning. Videre skal studentene få kjennskap til metodologiske utfordringer 

knyttet til å studere aldring, tilpasning og egenomsorg i et livsløpsperspektiv. Studenten skal kjenne til og analysere relevante empiriske studier som 

belyser disse temaene.  

 

Hovedtema i kurset Læringsresultat 

Teoretiske perspektiv  

 

Studenten skal ha dybdeforståelse for teoretiske perspektiver som belyser aldring i et livsløpsperspektiv, 

tilpasningsteorier og teorier om egenomsorg. Videre skal studenten ha kjennskap til og reflektere over  implikasjoner 

for sykepleie og for sykepleieforskning 

Metodologiske prinsipper Studenten skal ha kjennskap til utfordringer knyttet til å gjennomføre forskning som involverer eldre og aldring 

Empiriske eksempler Studenten skal ha innsikt og forståelse for sentrale empiriske studier som belyser aldring og tilpasning i et 

livsløpsperspektiv, egenomsorg og sykepleie som understøtter god aldring og tilpasning. 

 

Arbeidsform er basert på kombinasjon av ressursforelesninger, gruppearbeid, refleksjon og seminar. Seminarene innebærer at studentene har arbeidet 

med studiespørsmål som skal presenteres i seminarer. Dette krever at studentene tar aktiv del i læringen gjennom forberedte fremlegg og i drøftinger. 

 

Frist for semesterregistrering i StudentWeb er 01. 09. 2012 

 

Eksamen: Det gjennomføres gruppepresentasjon og diskusjon på totalt 45 minutter med 3 personer i hver gruppe. Gruppemedlemmene gjør rede for 

bidrag som del av presentasjonen, og det skal skrives et individuelt ”extended abstract” (1500 ord +/- 10%) som innleveres før presentasjonen holdes. 

Presentasjonen vurderes med gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 
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Hovedemner SYKVIT 4312 Aldring, tilpasning og egenomsorg i et livsløpsperspektiv – 

implikasjoner for sykepleie, høsten 2012 
 

Tid  Tema    Arbeidsform  Pensum (foreløpig -  tilføyelser vil komme) 

Uke 47    

Mandag 

19/11 

09.15-10.00 

10.15-15.00 

 

 

Introduksjon til kurset 

Teoretiske perspektiver på 

aldring og tilpasning 

  

 

 

 

Ressursforelesninger 

Gruppearbeid 

Refleksjon 

Seminar 

 

 

Baltes, M.M., Carstensen L.L. (2003). The process of successful aging: Selection, 

optimization, and compensation. In U.M. Staudinger & U. Lindenberger (Red.). 

Understanding human development. Dialogue with life span development. Boston: Kluwer, 

ss. 81-104. 

 

Bandura, A. (1997). Self- efficacy. New York: Freeman  

 

Brandstädter J. & Rothermund K. (2002). The life course dynamics of goal pursuit and goal 

adjustment.: A two-process framework. Developmental Review, 22: 117-150. 

 

Lazarus, R.S., Folkman S., Visby M. (2006). Stress og følelser: en ny syntese. København: 

Akademisk forlag. Finnes også på engelsk: Stress and emotion: a new synthesis 1999. 

 

Greve W. (2005). Maintaining personality: The active and adaptive self as core of 

individuality and personhood. In Greve W, Rothermund K, Wentura D (red.). The adaptive 

self: Personal continuity and intentional self-development. Cambridge, MA: Hogrefe & 

Huber, ss. 49-70. 

 

Leipold B & Greve W. (2009). Resilience – a conceptual bridge between coping and 

development. European Psychologist, 14(1): 40-50. 

 

Staudinger at al. (1995). Resilience and reserve capacity in later adulthood: Potentials and 

limits of developmentacross the life span. I Cicchetti & Cohen (Red.). Developmental 

psychopatology, vol 2 (Risk, disorder and adaptation). NewYork: Wiley. 

Pedersen PU.(2005). Nutritional care: the effectiveness of actively involving older patients.J 

Clin Nurs. Feb;14(2): 247-55. 

 

Sundsli K, Söderhamn U, Espnes GA, Söderhamn O. (2012). Ability for self-care in urban 

living older people in southern Norway. J Multidiscip Healthc. 5:85-95. Epub 2012 Mar 26. 

Arve S, Eloranta S, Rovio S, Isoaho H, Viitanen M, Lehtonen A. (2012). Depressive 

Tirsdag 

20/11 

09.15-15.00 

 

 

Teoretiske perspektiver på 

egenomsorg og sykepleie  

 

 

Ressursforelesninger 

Gruppearbeid 

Refleksjon 

Seminar 

 

Onsdag 

21/11  

09.15-15.00 

 

Metodologiske utfordringer i 

aldersforskning  

 

 Empiriske studier 

a) 

 

Ressursforelesninger 

Gruppearbeid 

Refleksjon 

Seminar 

Ressursforelesninger 

Gruppearbeid 

Refleksjon 

Seminar 

 

Torsdag 

22/11 
09.15-15.00 

 

Empiriske studier 

b)  

Fredag 23/11 

09.15-15.00 

 

 

Gruppearbeid og 

eksamensforberedelse 

 

 

Gruppearbeid 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15669934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536079
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536079
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22511038
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symptoms among older people: a 15-year follow-up. Aging Clin Exp Res. ,Apr 16. [Epub 

ahead of print] 

Sperber NR, Bosworth HB, Coffman CJ, Juntilla KA, Lindquist JH, Oddone EZ, Walker TA, 

Weinberger M, Allen KD. (2012).  Participant evaluation of a telephone-based osteoarthritis 

self-management program, 2006-2009. Prev Chronic Dis. 2012 Mar;9:E73. Epub 2012 Mar 

22. 

Kirkevold M, Moyle W, Wilkinson C, Meyer J, Hauge S. (2012).Facing the challenge of 

adapting to a life 'alone' in old age: the influence of losses. J Adv Nurs. 2012 Apr 24. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2012.06018.x. [Epub ahead of print] 

Losada A, Márquez-González M, García-Ortiz L, Gómez-Marcos MA, Fernández-Fernández 

V, Rodríguez-Sánchez E. (2012). Loneliness and mental health in a representative sample of 

community-dwelling Spanish older adults. J Psychol. 2012 May-Jun;146(3):277-92 

 

 

 

Uke 51 

Torsdag 

20/12*) 

Gruppeeksamen Det gjennomføres gruppepresentasjon på 45 minutter med 3 personer i hver gruppe.  

 
*) Avhengig av antall studenter som melder seg opp til eksamen, gjennomføres også eksamen fredag 21. desember dersom det er behov for det.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22440547
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22440547
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22524167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22524167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22574421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22574421

