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Velkommen til emnet Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser! 

 

Vi ønsker med dette brevet å gi en orientering om hva du har i vente både med emnet og som 

student ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag høsten 2018! Studentene i dette emnet er 

en blanding av studenter som tar dette som sin fordypning i sin mastergrad i helsefremmende 

arbeid, og av eksterne studenter. Denne blandingen gir et godt grunnlag for å få i gang 

spennende diskusjoner, og gir gode muligheter for å lære av hverandres erfaringer! Emnet 

arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser baseres på forelesninger, gruppearbeid og 

individuelt arbeid, og det er spesielt viktig å ta i bruk egne erfaringer fra arbeidslivet som kan 

koples opp teori og forskning som blir presentert underveis.  

 

Studiet starter mandag 3. september 2018 kl. 10.15, Campus Vestfold (Bakkenteigen) 

Kontakt studentinformasjonen ved hovedinngangen for info om klasserom. 

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk fremmøte. Dersom du ikke kan møte til 

oppsatt tidspunkt må du gi skriftlig beskjed til haks@usn.no. Hvis du ikke gir slik beskjed, 

kan du miste studieplassen.   

 

Pensumlisten til studiet er klart, og ligger ved dette brevet, sammen med datoer og tidspunkt 

for samlingene. Det meste av artikler og rapporter på pensum kan du enkelt få tak i 

elektronisk via biblioteket. Bøker som det bare er et par kapitler av på pensum, kan lånes på 

biblioteket. 

 

Vi anbefaler alle å sette seg inn i boka: Willadssen, Bjørn (2014). Arbeidsmiljø og HMS-

arbeid : integrasjon, problemløsning, utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk. 

 

For deg som ikke er masterstudent ved instituttet, anbefaler vi også at du leser denne boka før 

oppstart: 

 

Anders Hanson (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Boka gir en innføring i hvordan vi i fagmiljøet for helsefremmende arbeid tenker om 

helsefremmende arbeidsplasser, og masterstudentene har hatt denne boka på pensum tidligere. 

 

Hvis det er lenge siden du har studert, er det et tips å se på hvordan studentoppgaver skrives, 

se bibliotekets hjemmesider http://bibliotek.usn.no/  

 

Studentregistrering åpnes 1.august 2018. 

Når du har takket ja til studieplass må du registrere deg som ny student. Registreringen tar 

kun et par minutter. Denne registreringen skal kun gjøres en gang, det vil si den første gangen 

du benytter systemet. Du vil da få opprettet brukernavn og må lage et passord, og systemet vil 

gi deg en student-mailadresse Husk å notere brukernavn og passord.  

Slik gjør du for å komme inn i portalen: 

Gå til: http://www.usn.no/konto/ 

Gå igjennom registreringsprosedyren  

Sjekk “ned pil” for alternativ i brukernavn. 

Deretter vil passordet og ditt brukernavn gi deg tilgang til de elektroniske studentsystemene 

Canvas og Studentweb. Du logger deg inn ved å gå fra www.usn.no, klikke på For studenter 

mailto:haks@usn.no
http://bibliotek.usn.no/
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og ansatte øverst på høyre side av bildet og legge inn bruker og passord. Da åpnes 

studentportalen.  

  

Studentweb 

Universitetet i Sørøst-Norge bruker systemet Studentweb som er et internettverktøy for 

behandling og presentasjon av person- og studentopplysninger. Alle som er registrerte 

studenter ved USN vil ha tilgang til Studentweb, og informasjon om deg som student, 

semesterfaktura, eksamensoppmelding, kandidatnummer til eksamen, karakterer osv. vil ligge 

her. Du har kun tilgang til din egen informasjon. Du er selv ansvarlig for at 

personopplysninger om deg (tlf.nr, postadresse, privat e-postadresse og lignende) til enhver 

tid er oppdatert i Studentweb, slik at viktig informasjon fra høgskolen kommer fram til deg. 

I tillegg må du generere semesterfaktura for høsten pr. dd. Kr. 792,- Det gjør du også i 

Studentweben under «Betaling». Mer informasjon finner du her: 

https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/administrering-av-dine-

studier/studentweb/brukerveiledning-studentweb-article194808-29161.html  

 

Canvas 

Vi bruker Canvas som plattform, for et nettbasert læringsmiljø. I Canvas vil du finne fagstoff, 

praktisk informasjon, kunne delta i faglige diskusjoner, jobbe i grupper med oppgaveskriving, 

få veiledning eller utforske relevante nettsteder/linker av faglig interesse. Emneplaner og 

timeplaner blir lagt i dette rommet. For å bruke Canvas behøver du ikke spesiell programvare 

utover en ordinær nettleser.  

 

IT-hjelp 

Dersom det skulle oppstå problemer med pålogging eller at du har andre IT-spørsmål, kan du 

som student få hjelp via student-IT-tjenester: https://min.usn.no/student/tjenester-for-

studenter/it-tjenester/.  

 

Administrative kontaktpersoner for studiet   

Hvis det skulle være noe du lurer på i forbindelse med studiet (opptak, samlinger, fronter, 

betaling etc.) kan du ta kontakt med studieveileder Hanne Solberg, tlf. 3100 9088 eller mail 

hanne.k.solberg@usn.no  

 

Faglig kontaktperson for studiet 

For faglige spørsmål i forbindelse med studiet kan du kontakte: 

Jonn Syse:  Jonn.Syse@usn.no eller Liv Hanson Ausland: lha@usn.no.  

Vi håper du vil trives hos oss! 

 

Vennlig hilsen 

 

Jonn Syse og Liv Hanson Ausland 

 

 

 

 

https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/administrering-av-dine-studier/studentweb/brukerveiledning-studentweb-article194808-29161.html
https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/administrering-av-dine-studier/studentweb/brukerveiledning-studentweb-article194808-29161.html
https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/it-tjenester/
https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/it-tjenester/
mailto:hanne.k.solberg@usn.no
mailto:Jonn.Syse@usn.no
mailto:lha@usn.no
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Pensum i Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser 2018 

Faget har 1000 sider pensum, pluss/minus 10%. Av dette er ca 700 sider obligatorisk pensum 

og ca 300 sider er selvvalgt. Selvvalgt pensum skal godkjennes før og gjenspeiles i 

eksamensoppgaven.  

Obligatorisk pensum: 

Amundsen, Oscar og Kongsvik, Trond (2016). Endringskynisme og kunsten å skape god 

endringspraksis. 2. utg. Gyldendal akademisk. (200 sider) 

 

Burton, Joan (2010). WHO Healthy Workplace Framework: Background and Supporting 

Literature and Practices. (123 sider) 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf 

Gustavsen, Bjørn (2012). Arbeidsliv i Norden: Samarbeid på arbeidsplassen en nøkkel til den 

nordiske modellens suksess. http://arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-

2012/article.2012-12-04.6546181744 (21.4-15) (4 sider) 

Mittelmark, Maurice B, Sagy Shifra, Eriksson, Monica, Bauer, Georg F, Pelikan, Jürgen, 

Lindström, Bengt, Espnes, Geir Arild (eds) (2016). The handbook of Salutogenesis. 

Springer Open. Kap. 20, 21, 25, 26, 28 og 29 (64 sider). Kan lastes ned i fulltekst fra 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-04600-6 

Odéen M, Magnussen LH, Maeland S, Larun L, Eriksen HR, Tveito TH. (2013). Systematic 

review of active workplace interventions to reduce sickness absence. Occupational 

Medicine (Lond). 2013; 63 (1):7-16. http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqs198 

Thomassen, Ole Jakob (2013). Integritet som arbeidslivsfenomen. Doktorgradsavhandling, 

Institutt for Helse og Samfunn, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og 

Høgskolen i Vestfold. Kap. 9 og 10 (s. 176 – 204) 

Thomassen, Ole Jacob og Larsen, Kristian (2015). Arbejdsmiljø og sygepleje i et magtpolitisk 

felt - det sygeplejefaglige arbejde i krydspres mellem gamle og nye 

rationalitetsformer. I Gleerup, Janne (Red.) Bladet fra munden – mod og vilje til et 

godt arbejdsliv. (81-94) ArcoRounborg A/S. www.dsr.dk/bladetframunden  

Torp, Steffen, Vinje, Hege F, & Haaheim-Simonsen, Hedvik Kamilla (2016). Work, well-

being and presence among researcher. International Journal of Mental Health 

Promotion. VOL. 18, NO. 4 (199-212) 

http://dx.doi.org/10.1080/14623730.2016.1207552 

 

Vinje, H.F, og Ausland, Liv Hanson (2013). Salutogent nærvær bygger helsefremmende 

arbeidsliv. Socialmedicinsk tidskrift 6/2013 (810-820) 

 

Willadssen, Bjørn (2014). Arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Integrasjon – problemløsing – 

utvikling. Gyldendal Akademisk, (230 sider). 

 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-04600-6
http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqs198
http://www.dsr.dk/bladetframunden
http://dx.doi.org/10.1080/14623730.2016.1207552
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Undervisningsplan Arbeidsmiljø og helsefremmende 

arbeidsplasser 2018 
Merk at første dagen i hver samling starter undervisningen kl.10.15, andre dager starter undervisningen kl. 8.15- 

14.00. Undervisningsrom alle dager: Avklares senere. Det tas forbehold om mindre endringer. 

Dato Tema Litteratur Ansvarlig Merknader 

3/9 Introduksjon til emnet. 

Inndeling i grupper. 

Organisasjonsforståelse  i et 

helsefremmende perspektiv  

Amundsen & Kongsvik  

2016 

Willadssen 2014 

 

Jonn Syse Kl.10.15-15.30 

 

4/9 HMS og arbeidsmiljø i et 

helsefremmende perspektiv 

 

Willadssen 2014 

Burton 2010 

Steffen 

Torp 

Kl.8.15.-14 

 

5/9 Modeller for å tenke 

arbeidsmiljø?? 

Willadssen 2014 

Burton 2010 

Bjørn 

Willadssen 

Kl.8.15-14 

8/10 Sykefravær – samfunnsproblem 

eller helsefremmende 

nødvendighet? 

Odéen et al. 2013 Torill H. 

Tveito 

Kl.10.15-15.30 

 

 

9/10 Arbeidsmiljø og alvorlig 

sykdom 

 

Willadssen 2014 

+ artikler 

Steffen 

Torp 

Kl. 8.15-14 

10/10 Arbeidsmiljø i et salutogent 

perspektiv. Nærvær og 

fraværsperspektiver 

 

Gruppearbeid. Avklare opplegg 

7.11 

Vinje og Ausland (2013) 

Torp, Vinje med flere 

(2016) 

 

Liv H. 

Ausland 

Kl. 8.15.-11 

 

 

 

11.30-14 

5/11 Integritet og arbeidsmiljø Thomassen Ole Jacob 

Thomassen 

 

Kl.10.15-15.30 

 

6/11 Organisasjon og ledelse 

Arbeidslivets utvikling 

Amundsen & Kongsvik 

2016 

Gustafsen 2010 

Jonn Syse Kl.8.15-14 

7/11 Studentene presenterer egne 

oppgaver 

Ressursforelesninger, avklares 

11/10 

 Steffen 

Torp og 

Jonn Syse 

Kl.8.15-14 

 

28/11 Eksamensbesvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe  

 


