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NB! Det anbefales sterkt å ikke kjøpe inn bøkene før du har begynt 
på skolen og snakket med fagansvarlig, da endringer kan 
forekomme.  

Emne 1  
Obligatorisk litteratur ISBN-nummer 

Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, 
samhandling, etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

ISBN/EAN: 
9788205500563 

Eide, T. & Aadland, E. (2020). Etikkhåndboka- Refleksjon, organisasjon, 
ledelse. Oslo: Kommuneforlaget 

ISBN: 
9788244623797 

Grasaas, K. K., Sjursen, M. & Stordalen, J. (2019). Fag, etikk og 
kommunikasjon: for fagskoleutdanningene. Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk 

ISBN 
97882026166259 

Skau, G. M. (2017). Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid 
med mennesker. (5. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk 

SBN 
9788202547721 

Relevante Helse og omsorgs lover - se www.lovdata.no   

Helgesen, L. A. (2016). Sosiologi og psykologi: for fagskoleutdanningene. 
Oslo: Cappelen Damm Akademisk AS. 

ISBN: 
9788202421342 

Anbefalt og tilleggslitteratur   

Thune G.H. & Stavrum, A. (2012). Menneskerettigheter i helse- og 
omsorgssektoren og NAV. Oslo. Abstrakt forlag 

ISBN 
9788279353355 

Spurkeland, J. (2018). Relasjonell atferd i arbeidslivet. Oslo: 
Universitetsforlaget 

ISBN 
9788215031392 

 

Pettersen, R. C. (2016). Oppgaveskrivingens ABC. (2.utg.). Oslo: 
Universitetsforlaget 

ISBN 
9788215026763 

Molven, O. (2019). Helse og Jus. (9.utg.). Oslo: Gyldendal ISBN 
9788205524873 

Notat:  
Eide, T. & Aadland, E. (2014). Etikkhåndboka for kommunenes helse- og 
omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget 
NB! Link til PDF -e-bok (1. utg.; 2008)  
https://vid.brage.unit.no/vid-
xmlui/bitstream/handle/11250/99117/Etikkhandboka.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

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/ 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorg
https://www.ark.no/search?text=Universitetsforl.&hideFieldNames=true
https://www.ark.no/search?text=Universitetsforl.&hideFieldNames=true
https://www.ark.no/search?text=Gyldendal&hideFieldNames=true
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
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 
 
 

https://www.nlb.no/

