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 Bøker ISBN 

Alle Eide, H. og Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, 

samhandling, etikk. Gyldendal akademisk  
ISBN/EAN: 
9788205500563 

Alle Grasaas, K. G., Sjursen, M. og Stordalen, J. (2019). Fag, etikk og kommunikasjon. 

Cappelen Damm Akademisk  
ISBN 
97882026166259 

Alle Helgesen, Leif A., Grasaas, Kari K. og Sjursen, Marit (2016), Psykologi og 

Sosiologi, Cappelen Damm Akademisk  
ISBN: 
9788202421342 

Alle Skau, G. M. (2018): Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med 

mennesker. Oslo: Cappelen Akademisk.  
ISBN 
9788202547721 

 Etikk håndboka: 

https://vid.brage.unit.no/vid-

xmlui/bitstream/handle/11250/99117/Etikkhandboka.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

ISBN: 
9788244623797 

Emne 

3 

Engedal, K. og Haugen, P.K (2008) Alderspsykiatri i praksis. Forlaget Aldring og 

helse  
ISBN: 
9788280612267 
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Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og A.H. Ranhoff (2014) Geriatrisk sykepleie. God 

omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk  
ISBN: 
9788205464490 

 

Emne 
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Emne 
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Tretteteig S. (red.) (2016) Demensboka. Forlaget aldring og helse ISBN: 
9788280612601 

 

Alle Dalland, O. (2012), Metode og oppgaveskriving for studenter ISBN 
9788205500709 

Temahefter: 

 Berg G., (2012) Måltider er mer enn mat Forlaget aldring og helse  

 
 

 Holthe T. (2016) Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler. Forlaget Aldring og 

helse 
 

 Røen, I og Storlien M.S (2015) Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen. 

(Tema) Aldring og helse,  
 

Nettressurser: 

 Sentrale lover og forskrifter www.lovdata.no  

 
 

 Helse- og omsorgsdepartementet (2018) Meld. St. 15(2017-2018) Leve hele livet- 

en kvalitetsreform for eldre Helse- og omsorgsdepartementet (2015)  

 

 

 Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn Helsedirektoratet 2012  

 
 

   

https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/99117/Etikkhandboka.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/99117/Etikkhandboka.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.lovdata.no/


Kosthåndboken-veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

https://mhfa.no/kosthandboken---veileder-i-ernaringsarbeid-i-helse--

ogomsorgstjenesten 

 Helse- og omsorgsdepartementet (2013) Meld. St.29 (2012-2013)  

 

 Morgendagens omsorg Aldringoghelse.no 

Helse- og omsorgsdepartementet: Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og 

helhet. Meld. St. 26(2014-2015) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-

st.-26-2014- 2015/id2409890/ NOU 2018:16 

 

 

 Innovasjon i omsorg NOU 2011:11 Oslo: Statens forvaltningstjeneste 

Det viktigste først Helse- og omsorgsdepartementet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-16/id2622153/  

Helsedirektoratet (2017)  

 

 

 Pårørendeveileder- veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder  

Helse- og omsorgsdepartementet (2011) 

 

 Aldring og helse: https://www.aldringoghelse.no/ 
 

 

 Aktuelle nasjonale planer og retningslinjer utgitt av departement og direktorat  

 
 

 
  

Informasjon: 
Alle studenter kan søke sitt fagforbund om stipend til dekning av litteratur/bøker, ta 
kontakt med ditt forbund for søknadsskjema. 
De som ikke er tilsluttet forbund, kan søke om OU-midler til å dekke kostnad til 
litteratur/bøker, dere kan søke på vedlagte nettside: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og.../tilskudd-legater-og-stipend/ 
  
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek 
https://www.nlb.no/ 
Har flere fagbøker i lydbokform 
For personer som har lesevansker som f.eks. dysleksi, svekket syn, ADHD og vansker med 

konsentrasjonen, eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å lese. 
  
Brukte bøker kan kjøpes fra 2.årsstudenter eller tidligere studenter osv.- f.eks. via 
facebook siden til studenter i FO: Studenter på Fagskolen Oslo 
Det er også mulig å kjøpe brukte bøker på internett 
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