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1. Bakgrunn  
 

Da Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ble fusjonert med Høgskolen i Telemark (HiT) 

til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i 2016, ble det raskt tatt initiativ til å etablere en 

forskningsgruppe bestående av ansatte med felles forskningsinteresse innen eldres helse og 

helsetjenesteforskning relatert til målgruppen.  

 

HSN EldreForsk ble etablert i 2017 med deltagere fra de fire campusene, Bakkenteigen, 

Porsgrunn, Kongsberg og Drammen. Som følge av universitetsakkrediteringen i 2018, 

Universitetet i Sørøst-Norge, ble forskergruppens navn endret til dagens navn, USN 

EldreForsk, på engelsk USN Research Group on Older Persons’ Health.  

 

Den nåværende forskergruppen er tverrfaglig sammensatt med deltagere fra de fire campusene. 

I løpet av de seks årene fra etableringen, har det vært prøvd ut ulike måter å organisere arbeidet 

i gruppen på. En utfordring har blant annet vært å skape tilhørighet og faglige synergier på tvers 

av campus og å øke ulike forskningsaktiviteter på de fire studiestedene. Etter å ha prøvd ut ulike 

samarbeidsmodeller synes forskergruppen i dag å ha funnet en form som ivaretar sentrale 

områder i forskergruppens arbeid. Pandemiens restriksjoner for fysiske møter tydeliggjorde at 

regelmessige, digitale fellesmøter for alle deltagere i forskergruppen øker tilstedeværelsen, 

virker samlende, skaper tilhørighet, er en arena for faglige refleksjoner og innspill, få ideer og 

samarbeidspartnere og er en god møteplass for å bli kjent med hele gruppens 

forskningsinteresser. Møtene erstatter tidligere lokale møter på det enkelte studiested. 

 

Årsrapporten for 2022 viser en omfattende aktivitet i forskergruppen på mange områder. 

Samtidig tydeliggjør rapporten forskergruppens potensiale for utvikling på viktige områder.   

 

1.1 Forskergruppens hjemmeside 
Forskergruppen har sin egen hjemmeside; https://www.usn.no/eldreforsk/  

Det er et pågående og kontinuerlig arbeid å holde siden oppdatert. Forskergruppen har etablert 

et godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. 

 

Det arbeides med å få på plass en person som kan ha et særskilt ansvar for å holde siden 

oppdatert. 

 

2. Forskergruppens medlemmer  
Forskergruppen har per januar 2023 i alt 41 deltagere med tilhørighet til USN, fordelt på hhv 

28 i vitenskapelige stillinger, 11 stipendiater samt to eksterne deltagere i arbeidsutvalget.  

 

2.1 Forskergruppens deltagere og stillinger  
Forskergruppens deltagere, stilling, campustilhørighet og faglige bakgrunn vises i tabell 1 

under.   

 

 

https://www.usn.no/eldreforsk/
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Tabell 1: Deltagere USN EldreForsk pr januar 2023 

 

Navn  Stilling  Fagbakgrunn  

Campus Drammen og Kongsberg (14+4) 
1 Grethe Eilertsen Professor /forskningstermin)  Sykepleier  

2 Beate Lie Sverre Førsteamanuensis  Antropolog/Sykepleier 

3 Mette Tøien  Førsteamanuensis Sykepleier  

4 Dorte V. Kristensen  Førstelektor  Sykepleier  

5 Elise Eriksen Universitetslektor Sykepleier 

6 Siri Elisabeth Meyer Førstelektor Sykepleier 

7 Bjørg Landmark  Førstelektor  Sykepleier 

8 Truls Juritzen Førsteamanuensis Sykepleier 

9 Grete Breievne  Førsteamanuensis Sykepleier 

10 Marthe Lyngås Eklund Førstelektor Sykepleier 

11 Helle Falkenberg  Professor Optiker  

12 Vibeke Sundling Førsteamanuensis Optiker  

13 Torgeir Solberg Mathisen  Førsteamanuensis Sykepleier 

14 Veralia Gabriela Sanchez Førsteamanuensis  

15  Ingvild Lilleheie  Førsteamanuensis II 

Leder for Regional 

kompetansetjeneste for 

rehabilitering HSØ 

Fysioterapeut  

S1 Line Festvåg Stipendiat  Sykepleier 

S3 Maylen Reiersøl Dahl Stipendiat Sykepleier 

S4 Irene Langeggen Stipendiat/Førstelektor Optiker  

S5 Kari Jokstad Stipendiat Fysioterapeut  

Hege Berge  Innovasjonsrådgiver forskning & innovasjon Vestre Viken 

Jan Davidsen  Leder Pensjonistforbundet 

Campus Bakkenteigen (3+1)  
16 Siri Tønnessen Professor/leder Sykepleier 

17 Gro Gade Haanes Førsteamanuensis Sykepleier  

18 Maria Krogseth  Førsteamanuensis  Lege  

S6 Hege Stokmo Melilla Stipendiat Sykepleier 

 Pia Bing-Jonsson (perm.) Førsteamanuensis/dekan Sykepleier 

Campus Porsgrunn (9+6) 
19 Heidi Haukelien Førsteamanuensis Antropolog/sykepleier 

20 Marianne Eika Førsteamanuensis Sykepleier 

21 Jørn Klein Professor Mikrobiolog 

22 Runar Bakken Dosent emeritus  Pedagog/Sykepleier 

23 Linda Madsen Førsteamanuensis  

24 Hilde Solli Førstelektor PhD Sykepleier 

25 Per Gunnar Disch Førstelektor Sykepleier 

26 Randi Sandbakk Universitetslektor Sykepleier 

27 Ingvild Elisabeth Svendsen  Instituttnestleder ISH  Sykepleier  

28  Anette Hansen Førsteamanuensis Sykepleier  

S7 Therese Hugøy Stipendiat Sykepleier 

S8 Oda Woll Naug  Stipendiat  Sosiolog  

S9 Marte Lilløy Aabø Stipendiat Sykepleier 

S10 Vigdis Aaltvedt Stipendiat Sykepleier 

S11 Kristin Lunde Stipendiat Psykolog/sykepleier 

S12 Zeljka Cvetkovic Stipendiat Sykepleier 
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2.2 Forskergruppens organisering  
Forskergruppen har et arbeidsutvalg (AU) bestående av åtte medlemmer, seks interne og to 

eksterne. De interne representer de ulike studiestedene; fra Bakkenteigen professor Siri 

Tønnesen, fra Porsgrunn førsteamanuensis Anette Hansen og dosent emeritus Runar Bakken, 

fra Kongsberg professor Helle Falkenberg og fra Drammen førsteamanuensis Beate Lie Sverre 

og professor Grethe Eilertsen (i forskningstermin fra 01.01.23). De to eksterne er leder i 

Pensjonistforbundet Jan Davidsen og innovasjonsrådgiver forskning og innovasjon Hege 

Helseth Berge, Vestre Viken.  Siri Tønnessen vil være fungerende leder i perioden Grethe er i 

forskningstermin.  

 

AU har ansvar for å initiere og følge opp forskergruppens planer og strategiske valg.  

 

AU har møter en gang per måned (cirka 10 per år). Møtene har blitt avholdt digitalt.  

 

Fellesmøtene arrangeres 3-4 ganger pr semester og er forskergruppens åpne møteplass. Her kan 

alle melde inn ønsker om temaer som kan tas opp og alle har mulighet for å legge frem egne 

prosjekter. På bakgrunn av de gode erfaringene fra dette året med å invitere inn kollegaer og 

samarbeidspartnere på møtene, har vi nå blitt enige om at fellesmøtene som hovedregel skal 

være åpne for eksterne kollegaer og samarbeidspartnere.  

 

3. Forskergruppens mål, handlingsplan og involvering i 

utdanningsprogrammer   
 

3.1 Forskergruppens mål og områder med særskilt fokus  
I USN EldreForsk setter vi søkelyset på problemstillinger og utfordringer på individ-, gruppe- 

og systemnivå knyttet til eldre mennesker. Vårt mål er å utvikle et mangfold av prosjekter og å 

være en dynamisk kunnskapsformidler til de eldre og deres pårørende, for helsepersonell og for 

samfunnet. Et helsefremmende perspektiv står sentralt i vår forskning.  

 

For tiden er vi spesielt opptatt av temaene helserelaterte overganger i alderdommen, 

helsetjenesteutvikling til eldre og gode dager i eget hjem for eldre. 

 

Alderdom fører til endringer som påvirker den enkeltes helse og livskvalitet. Eksempler på 

overganger i alderdommen er normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom og 

skrøpelighet, tap av betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon. Helserelaterte 

overganger hos eldre medfører krav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familie, andre 

pårørende, helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres. I nært samarbeid 

med praksisfeltet er ett av de sentrale målene for forskergruppen å videre-/utvikle kunnskap om 

helserelaterte overganger fra ulike perspektiver. 

 

Som følge av helsepolitiske prioriteringer ytes i dag hovedtyngden av kommunale helse- og 

omsorgstjenester til eldre i deres eget hjem. Hjemmet og hverdagslivet er grunnleggende i alle 

menneskers liv, og får kanskje nytt innhold i alderdommen. Hjemmets innredning og 

gjenstander danner rammer for identitet og verdighet (integritet), og er stedet hvor eldre lever 

sine familie- og hverdagsliv. I nært samarbeid med praksisfeltet og brukergrupper vil vi videre-

/utvikle kunnskap om forhold som særlig bidrar til at eldre som blir avhengig av tjenester og 

deres nærmeste kan ha flere gode dager i eget hjem.  
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3.2 Handlingsplan for forskergruppen  
Forskergruppens har utarbeidet handlingsplan for perioden 2022-2027. Handlingsplanen ble 

godkjent i arbeidsutvalget 14. mars 2022, godt forankret blant forskergruppens deltakere. 

Handlingsplanen kan leses på vår hjemmeside.   

3.3 Involvering i utdanningsprogrammer   
Forskergruppens deltagere er aktivt involvert i en rekke av fakultetets utdanningsprogrammer 

på alle nivå. Nedenfor gis noen utvalgte eksempler på aktiviteter deltagerne er involvert i.  

 

Mange har sin hovedstilling tilknyttet ISHs bachelorutdanning i sykepleie på alle de tre 

studiestedene Bakkenteigen, Porsgrunn og Drammen.  

 

Truls Juritzen var frem til oktober 2022 koordinator for masterutdanningen i klinisk 

helsearbeid. Beate Lie Sverre er studieretningsansvarlig for studieretningen geriatrisk 

helsearbeid i masterstudiet Klinisk Helsearbeid. Fra årsskiftet 2022/2023 vil førsteamanuensis 

Ingvild Lilleheie ansettes i en II-stilling, og gradvis overta funksjonen som 

studieretningsansvarlig da Beate har bedt om å fratre funksjonen. Forskergruppens medlemmer 

er emneansvarlige for de studiespesifikke emnene i studieretningen, det kvalitative 

metodeemnet, masteroppgaveseminarer og bidrar med mesteparten av undervisning og 

veiledning for disse studentene.  

 

Noen av deltagerne i forskergruppen deltar også med undervisning i master i avansert klinisk 

sykepleie, og flere av forskergruppens deltagere er sterkt involvert i optiker- og 

synsrehabiliteringsutdanningene på bachelor- og masternivå, samt at flere underviser i 

fakultetets ulike etter- og videreutdanninger.  

 

Siri Tønnesen og Vibeke Sundling er (sammen med Bengt Karlsson) emneansvarlige for 

introduksjonsemnet Personcentred Health Care i fakultetets PhD utdanning, og Grethe Eilertsen 

er emneansvarlig for PhD emnet i kvalitative metoder.  

 

Siri Tønnessen, Vibeke Sundling og Grethe Eilertsen er oppnevnt som medlemmer i 

arbeidsutvalget for det pågående revisjonsarbeidet med utvikling av ny studieplan for PhD 

utdanningen.  

 

4. Forskergruppens møteaktivitet i 2022 
 

4.1 Fellesmøter  
I løpet av året er det avholdt syv digitale fellesmøter med presentasjoner og grublerier hver 

gang. I vårsemesteret hadde vi et særskilt fokus på nasjonale og internasjonale 

samarbeidspartnere, og på flere av møtene deltok kollegaer fra flere nasjonale og internasjonale 

institusjoner for å presentere deres forskningsmiljøer og forskning. I høstsemesteret rettet vi 

oppmerksomheten på intervensjonsforskning. Vi hadde fremlegg med fokus på teoretiske 

perspektiver og modeller for intervensjonsforskning, med påfølgende fremlegg av konkrete 

forskningsprosjekter samt en presentasjon fra Synnøve Særther i USHT Buskerud Viken om 

behov for intervensjoner som er identifisert blant annet i kommunene i Buskerud.  

Flere av mastergradsstudentene fra studieretningen geriatrisk helsearbeid har lagt frem og 

diskutert sine pågående arbeider. Det har blitt svært godt mottatt både fra studentene og 
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forskergruppens øvrige deltagere. Dette er en viktig del av forskergruppens virksomhet, og  vi 

vil derfor fortsette å inviterer studieretningens studenter til å presentere og til å delta i 

fellesmøtene.  

Møtene er fra klokken 1200 til 1500, og er stort organisert i to deler. Første del er presentasjon 

og grubling rundt pågående forskningsprosjekter eller mulige nye prosjekter, mens andre del 

tar for seg et tema for felles refleksjon og diskusjon. 

Deltagelsen ligger stabilt rundt 20-25. Det er en tydelig tendens til at det er mange av de samme 

som deltar hver gang. Det er derfor fortsatt en ambisjon å få med flere.   

En samlet oversikt over innholdet i møtedatoer og innhold er vedlagt bakerst i dokumentet.  

4.2 Møter i arbeidsutvalget  
Det ble avholdt 10 ordinære møter i arbeidsutvalget i 2022. I tillegg ble det avholdt flere adhoc 

møter i tilknytning til 0-opptakssaken for mastergradsstudiet i geriatrisk helsearbeid.  

 

4.3 Skriveseminar   
Fakultetet hadde også i 2022 avsatt midler for skriveseminar for forskergruppenes deltakere. 

Tiltaket er blant annet iverksatt for å stimulere til økt publisering blant ansatte ved HS. 

Dessverre var det som følge fulle arbeidsplaner og sen bekjentgjøring (september) ikke mulig 

å gjennomføre skriveseminar for våre deltakere i løpet av høsten 2022.  

For å sikre at vi alle får denne muligheten høsten 2023 (dersom det avsettes midler), er 

vitenskapelig ansatte oppfordret til allerede nå å sette av fire dager i uke 46 (fra mandag 13.11 

til torsdag 16.11).  

Det er avgjørende å ha sammenhengende tid blant annet for å kunne samle tankene til skriving 

og utvikling av ideer for nye forskningsprosjekter. Dette er en utfordring for mange av 

forskergruppens deltakere, og et tema vi ønsker å ha særskilt søkelys på i kommende år – for 

eksempel mentorordning, organisering mm.  

 

5. Forskningsprosjekter, stipendiater, studentinvolvering, 

kompetansebygging og nettverk 
 

Forskningsprosjektet “HEIME” - More good days at home: Advancing health-promoting 

practices in municipal healthcare services for older recipients of homecare er godt i gang.  

Stipendiatene, Hege Stokmo Melilla og Therese 

Hugøy, USN er godt i gang med sine arbeider. Ved 

Universitetet i Stavanger (UiS) ble Bente Hamre 

Larsen tilsatt i stipendiatstilling 1. februar, og Fifi 

Tjan Kvalsvik er ansatt i postdoc stillingen. Fifi 

startet opp ved UiS 1.januar 2023.  

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Universitetet 

i Stavanger (UiS) og de fire kommunene Stavanger, Porsgrunn, Nome og Horten. 
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5.1 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 
Flere av forskergruppens deltagere er involvert i store pågående prosjekter og kapasiteten til å 

utvikle nye større, eksterne prosjektsøknader i 2022 var derfor beskjeden. Som følge av en 

krevende økonomisk situasjon ved fakultet, ble det ble fra fakultetsledelsens side satt en 

midlertid begrensning for å utvikle mindre eksterne forskningssøknader til eksterne 

finansieringsinstitusjoner for eksempel Stiftelsen DAM, Norsk Sykepleierforbund, m fl i 2022. 

Arbeidsutvalget i forskergruppen har beklaget beslutningen og anmodet ledelsen om å omgjøre 

vedtaket. AU vurderer muligheten for å utvikle denne type forskningssøknader om ekstern 

finansiering til å ha en selvstendig verdi og å være av vesentlig betydning for 

kompetansebygging for å i neste omgang å lykkes med større søknader. Slike søknader er også 

et viktig bidrag for å synliggjøre fakultetets forskningsaktivitet i miljøene som finansierer   

prosjektene.  

 

Søknader innvilget i 2022:  

 

i. Søknad små interne forskningsmidler  

Prosjekt:  Digitalt psykometrisk kartleggingsverktøy for å avdekke aldersrelatert  

  sansesvekkelser blant eldre 

Forskere: Gro Gade Haanes (prosjektleder), Torgeir Solberg Mathisen (prosjekt-  

  medarbeider) Helle Falkenberg og Grethe Eilertsen (mentorer).  

 

ii. Søknad HORIZON-CL5 Europe  

Prosjekt: HealthySailing- Infections on large passenger ships 

University in Thessaly, Greece (PI)  

Forskere: Jørn Klein (prosjekt partner) 

 

iii: Søknad EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (2022-2025).  

Prosjekt:  Improving prevention and reducing health inequalities through a personalized 

  care system for COPD patients including remote monitoring and tele- 

  rehabilitation based on Artificial Intelligence methods. 

Forskere: Jørn Klein (prosjekt partner) 

 

5.2 Doktorgradskandidater tilknyttet USN EldreForsk  
Følgende doktorgradskandidater er knyttet til forskergruppen:  

Institutt for sykepleie – og helsevitenskap:  

Line Festvåg (fra 2021) 

Therese Hugøy (fra 2021) 

Maylen Reiersøl Dahl (fra 2021) 

Hege Stokmo Melilla (fra 2021) 

Kari Jokstad 

Oda Woll Naug (fra 2021) * 

Marte Lilløy Aabø* 

Kristin Lunde* 

Zeljka Cvetkovic* 

*er tilknyttet Senter for omsorgsforskning SØR 

 

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign: 

Irene Langeggen (fra 2021) 
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Vigdis Aaltvedt, Senter for omsorgsforskning, disputerer for doktorgrad i personorientert 

helsearbeid 9. februar 2023. Avhandlingens tittel er: Virkelighetsforståelser og praksis – en 

kritisk diskursanalyse av tildelings- og tilretteleggingsprosessen for tjenester til 

hjemmeboende yngre personer med demens. Aaltvetds veiledere er førsteamanuensis Heidi 

Haukelien, (hovedveileder) og professor Kirsti-Iren Skovdahl (medveileder), Høgskolen i 

Østfold (medveileder). Sykepleier Leonila Juvland MSc tidl. Skien kommune har vært 

mentor. Lenke til avhandlingen: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/3044545  

 

5.3 Disputaser i forskergruppen 2022  

 

Torgeir Solberg Mathisen forsvarte sin avhandling Implementing 

structured vision assessment in stroke care services: The KROSS 

knowledge translation project for graden philosophiae doctor i 

programmet personorientert helsearbeid ved USN 14. juni. Torgeir 

er nå fast ansatt ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign. 

Professor Helle Falkenberg (hovedveileder), professor Heidi 

Ormstad og professor Grethe Eilertsen var med-veiledere. 

 

5.4 Involvering av master og bachelorstudenters i forskergruppens prosjekter 
Forskergruppen har i liten grad involvert master og/eller bachelorstudenter i våre 

forskningsprosjekter. Muligheter for dette er tatt opp av leder for forskergruppen i 

instituttledermøte ved ISH, men det har foreløpig ikke gitt konkrete resultater. Samtidig er det 

verdt å nevne at flere av mastergradsstudentene i geriatrisk helsearbeid har valgt temaer 

innenfor forskergruppens prioriterte områder for sine masteroppgaver. Forskergruppen har lang 

erfaring med å publisere vitenskapelig artikler basert på våre masterstudenters oppgaver. Vi 

vurderer dette som et viktig strategisk arbeid både mht å spre viktig kunnskap, utvikle 

publiseringskompetanse og ikke minst oppmuntre tidligere masterstudenter til å videreutvikle 

sin kompetanse etter endt utdanning.  

 

USN EldreForsk vil ta opp igjen vårt ønske om å samarbeide med ledelsen ved 

fakultetet/instituttene om organisering og planlegging for å inkludere studentene i vår 

forskning.  

 

5.4.1 0-opptak for mastergradsstudiet i geriatrisk helsearbeid  

I september 2022 foreslo dekan ved fakultet for Helse og sosialvitenskap og instituttleder ved 

Institutt for sykepleie og helsevitenskap 0-opptak for mastergradsutdanningen i geriatrisk 

helsearbeid høsten 2023 som følge av det lave antallet studenter (7) som møtte ved 

semesteroppstart 2022. Fagmiljøet opplevde beslutningen som svært krevende, og utløste et 

omfattende og arbeidsintensivt arbeid med et stort engasjement fra mange vitenskapelig ansatte 

ved USN, tidligere og nåværende studenter og eksterne samarbeidspartnere. Arbeidsutvalget i 

USN EldreForsk anbefalte fakultetsledelsen om å trekke forslaget. Vår anbefaling fikk ikke 

tilslutning, og beslutningen om 0-opptak ble fattet av universitetsstyret (mot de vitenskapelige 

ansattrepresentantenes stemmer) i november. Det skal raskt nedsettes et utvalg av 

representanter fra fagmiljøet for å utvikle ny studieplan for et mastergradstilbud innen 

fagområdet.  

 

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/3044545
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For å opprettholde og videreutvikle forskningsmiljøet innen vårt fagområde er det kritisk 

avgjørende at universitetet tilbyr utdanning på mastergradsnivå. Kompetansen som oppnås 

gjennom mastergradsstudiet er etterspurt særlig i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 

kompetansekrisen i eldreomsorgen er svært alvorlig og det er derfor avgjørende at vi 

uteksaminerer kandidater både for fremtidig forskning og for fagutvikling innen eldreomsorg.  

 

5.5 Kompetanseheving blant forskergruppens deltagere 
Forskergruppen har et kontinuerlig blikk på å videreutvikle medlemmenes kompetanse innen 

forskning. Fellesmøtenes form og innhold; tematikker, presentasjoner, tilbakemeldinger og 

diskusjoner bidrar til å utvikle og bygge opp en felles akademisk kultur og vitenskapelig 

kompetanse.  

 

Forskergruppen fikk også i 2022 flere henvendelser fra eksterne aktører som på ulike måter 

ønsker samarbeid rundt mulige prosjekter. Mindre samarbeids-/forskningsprosjekter kan inngå 

som ledd i kvalifiserings- og opprykksprosesser, for eksempel i form av 

masteroppgaveprosjekter med flere veiledere osv og vil bidra til å styrke USNs overordnede 

strategi mht regional relevans. Dette representerer et stort potensial som pga ressursmangel 

ennå ikke er tatt ut, men som vi i samarbeid med fakultets-/instituttledelsen ønsker å 

videreutvikle. 

 

Høsten 2022 fikk vår kollega Vibeke Sundling vel fortjent opprykk til professor. Vibeke er 

ansatt ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign på Kongsberg.  

Professor Jørn Klein er oppnevnt som medlem i både NFR og EUs ekspertpanel innen 

infeksjonsmedisin. Han deltar også som Project evaluator HORIZON2020- Springboard for 

excellence in advanced development of antibacterials 

https://cordis.europa.eu/project/id/951883  og https://cordis.europa.eu/project/id/810224  

Forskergruppen anser det som avgjørende å bidra til å heve kompetansen blant gruppens 

deltakere blant annet mht publisering, søknadsskriving, veiledning av PhD kandidater, 

forskningsledelse og samarbeid med eksterne partnere om utvikling av felles 

forskningsprosjekter.  

5.6 Nettverkssamarbeid - nasjonalt og internasjonalt  
Forskergruppen har i løpet av året arbeidet systematisk for å opparbeide og utvikle samarbeidet 

med ulike nettverk. Vi er godt i gang, samtidig ser vi behov for å fortsette arbeidet med å styrke 

og etablere tilknytninger med både nasjonale og internasjonale kollegaer og nettverk.  

 

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere: 

  

• Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og Telemark 

• Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Rogaland 

• Norsk nettverk for syn og slag (NorVIS) 

• Universitetet i Stavanger 

• Syddansk Universitet 

• Senter for omsorgsforskning, sør (SOF) 

• Stavanger kommune 

• Horten kommune 

• Porsgrunn kommune 

• Nome kommune 

• Pensjonistforbundet 

https://cordis.europa.eu/project/id/951883
https://cordis.europa.eu/project/id/810224
http://usht-telemark.no/
https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentrene/rogaland
https://synogslagnett.no/
https://www.uis.no/nb
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut
https://www.usn.no/forskning/forskergrupper-og-senter/helse-og-velferd/senter-for-omsorgsforskning-sor/
https://www.stavanger.kommune.no/
https://www.horten.kommune.no/
https://www.porsgrunn.kommune.no/
https://www.nome.kommune.no/
https://www.pensjonistforbundet.no/
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• Erasmus University Rotterdam 

• Aalborg University of Denmark 

• Queen Margareth University, Edinburgh 

• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk- 

helsetjenesten/forskning/fou-nettverk-for-forhandssamtaler/ 

• Universitetet i Tromsø https://uit.no/  

 

Vi arbeider med å etablere samarbeid med ansatte ved forskningsenhed for geriatri ved 

Syddansk Universitet. Flere av de ansatte har deltatt i forskergruppens fellesmøter i løpet 

av året.  

 

I det pågående doktorgradprosjektet Forhåndssamtale med eldre hjemmeboende pasienter 

med kreft i sen palliativ fase og deres pårørende (Festvåg) er det etablert samarbeid med 

Dr. Judith Rietjens, forsker innen psykisk helse ved Erasmus MC, Rotterdam. Hennes 

forskningsfokus er på blant annet kvalitet i lindrende behandling, pleie og omsorg, herunder 

‘end-of-life decisions’. Dr. Rietjens er ledende innfor fagfeltet. Det er ønskelig å utvide 

samarbeidet med henne og hennes forskningsmiljø i fht andre potensielle prosjekter knyttet 

lindrende behandling og omsorg.  https://www.researchgate.net/profile/Judith_Rietjens  

 Det er også etablert et tett samarbeid med FOU-nettverk for forhåndssamtaler ved UiO.  

COST ACTION CA18208, Novel tools for test evaluation and disease prevalence 

estimation- https://harmony-net.eu/  

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 

https://www.escmid.org/  

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) https://www.dghm.org 

 

7. Formidling  
 

Forskergruppens deltagere har også i 2022 lagt ned en stor innsats i arbeidet med formidling og 

samfunnsengasjement. Mange har skrevet kronikker, er intervjuet i aviser, deltatt med innslag 

i NRK radio og TV, og har blitt invitert til å delta ved en rekke arrangementer. Oversikten 

nedenfor er ikke uttømmende, men gir et godt bilde av noe av det vi har deltatt på i inneværende 

år.  

 

Anette Hansen var invitert og deltok i panelsamtale om BREMS DEMENS på Protestfestivalen 

som ble arrangert i Kristiansand 7. september.  

 

Representanter fra forskergruppen aktivt på Forskningsdagene. Arrangementet «Eldrebølgen: 

et hav av muligheter» ble arrangert i Larvik 28. september, og tilstede var Runar Bakken med 

et faglig foredrag med tittelen: I løvens gap. Tanker om å ta styring over egen aldring – med 

blikket framover, Jan Davidsen snakket om Pensjonister – en mangfoldig og sammensatt 

gruppe, og stipendiat Therese Hugøy deltok i salongsamtale om temaer som var kommet opp i 

løpet av dagen. 

 

https://pure.eur.nl/en/
https://www.aau.dk/
https://www.qmu.ac.uk/
https://www.escmid.org/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-%20helsetjenesten/forskning/fou-nettverk-for-forhandssamtaler/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-%20helsetjenesten/forskning/fou-nettverk-for-forhandssamtaler/
https://uit.no/
https://www.researchgate.net/profile/Judith_Rietjens
https://harmony-net.eu/
https://www.escmid.org/
https://www.dghm.org/
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Tønsberg kommune avholdt eldrekonferansen «Endelig voksen» i oktober. Fra forskergruppen 

holdt Anette Hansen foredraget: Psykisk helse - psykososiale behov og trivsel i hjemme, Siri 

Tønnessen: Pårørendes psykiske helse og trivsel, psykososiale behov, Torgeir Solberg 

Mathisen: Godt syn og god hørsel og Grethe Eilertsen: Lysets betydning for en god alderdom i 

eget hjem. Siri Tønnessen og Anette Hansen holdt også innlegg om organisering av 

bærekraftige kommunale helse- og sosialtjenester til eldre.  

 

Pensjonistforbundet i Telemark inviterte til høstkonferansen «Hvordan bruke seniorene – 

eldrebølgen - et hav av muligheter» på fylkeshuset i Skien 15. november. USN EldreForsk var 

invitert og representert med Anette Hansen som presenterte «Heime-prosjektet» og Therese 

Hugøy som la frem foreløpige funn fra sin pågående studie. 

 

På USHT Viken Buskeruds årlige nettverksmøte 8. til 9.november for ledere og 

kommunekontakter i Buskerud, var forskere fra USN EldreForsk invitert til å holde foredrag 

og delta i dialoger om hvordan vi sammen kan arbeide for å bidra til å løse fremtidens 

utfordringer og behov for ny kunnskap. Grethe Eilertsen presenterte forskergruppen, HEIME -

prosjektet og andre pågående prosjekter samt mastergradsutdanningen i geriatrisk helsearbeid. 

Siri Tønnessen holdt innlegg om Bærekraftig pårørende omsorg, Grete Breievne om Lukt og 

lidelse. Fortolkning og håndtering av ubehagelig lukt i hjemmesykepleie, Anette Hansen om 

hjemmetjenester til personer med demens og å møte psykososiale behov og Marianne Eika om 

Pårørende og helsepersonells perspektiver på overgang av eldre til langtidsplass i sykehjem.  

 

Mange av forskergruppens deltakere er også med NORVIS nettverket som ledes av professor 

Helle K. Falkenberg. På NORVIS 1st Young Researchers Conference som ble arrangert 24.08 

på campus Kongsberg deltok blant annet Irene Langeggen, Janne Dugstad, Torgeir S. Mathisen, 

Grethe Eilertsen & Helle K. Falkenberg med innlegget: What is important and meaningful in 

dailylife with visual impairments after stroke —using photovoice to hear the stories from stroke 

survivors. https://doi.org/10.15626/sjovs.v15i2.3639  

 

USN EldreForsk fikk økonomisk støtte fra ledelsen ved fakultetet for å bidra i kampanjen 

Folkehelsen i desember 2022. I tillegg til aktiv promotering av forskergruppen via sosiale 

medier til alle landets kommuner, helseforetak og helsemyndigheter m fl, deltok vi med et 

helsides oppslag som innstikk i Aftenpostens papirutgave den 28. desember, finnes på vår 

hjemmeside. 

 

Flere av forskergruppens deltakere er involvert i arbeid med utvikling av lærebøker som vil bli 

publisert i løpet av våren 2023. Vi ønsker å stimulere økt deltakelse på nasjonale/internasjonale 

konferanser og til å øke antallet vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale 

tidsskrift.  

 

I forskergruppens handlingsplan er det et uttalt mål å arbeide med å legge til rette for at flere av 

deltagerne i forskergruppen samarbeider om skriving og publisering.   

 

7.1 Kronikker  
Runar Bakken En stille marginalisering av eldre er selve kjernen i omsorgskrisen. 

 Morgenbladet 7. januar 2022.  

Anette Hansen, Siri Tønnessen, Marianne Storm & Grethe Eilertsen De eldre trenger flere 

 gode dager hjemme, ikke bare økte antall dager hjemme. Forskersonen 26. mars  2022. 

https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/de-eldre-trenger-flere-gode-dager-

hjemme-ikke-bare-okte-antall-dager-hjemme/1999518 

https://doi.org/10.15626/sjovs.v15i2.3639
https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/de-eldre-trenger-flere-gode-dager-hjemme-ikke-bare-okte-antall-dager-hjemme/1999518
https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/de-eldre-trenger-flere-gode-dager-hjemme-ikke-bare-okte-antall-dager-hjemme/1999518
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Anette Hansen: Ville du fortalt det til venner hvis du begynte å utvikle demens? 

 Forskersonen. Onsdag 06. april 2022 

https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/ville-du-fortalt-det-til-venner-hvis-

du-begynte-a-utvikle-demens/2006748 

 

Anette Hansen, Grethe Eilertsen, Helle K. Falkenberg, Therese Hugøy & Wenche Moen 

 Dahler: Hjemme for enhver pris? Kanalen, 23. juni 2022. 

https://www.usn.no/getfile.php/13736887-

1667294160/usn.no/forskning/Hva%20forsker%20vi%20p%C3%A5/Helse%20og%2

0velferd/ELDREFORSK/hjemmeforenvherpris%20kronikk%20Kanalen.pdf  

 

Runar Bakken: Hvorfor sprenge de biologiske rammene? Morgenbladet 17. juli 2022. 

Runar Bakken: Jeg har sansen for gamle som ruller ned soltaket. Morgenbladet (23) 2022  

7.2 Medieoppslag  
NRK - nyhetsmorgen [TV] Runar, Bakken I løvens gap. 2022-01-05 

Østlands-Posten: Intervju med Grethe Eilertsen: Over 1300 avviksmeldinger på Larvik 

sykehjem i løpet av to år. 14.august 2022  

NRK radio/TV: Jørn Klein har også i løpet av 2022 deltatt i flere debatter.  

VG [Avis] Falkenberg, H.K, Ingebritsen, J. Slik beholder du synet. Ekspertenes beste råd. VG 

 2022-01-30 

 

7.3 Presentasjoner på faglige nasjonale/internasjonale møter/konferanser  
Etter at pandemien satte begrensninger for deltagelse både på nasjonale og internasjonale 

konferanser i 2021, deltok vi fysisk på noen konferanser i 2022. Det er en klar ambisjon å øke 

fremtidig deltagelse i nasjonale og internasjonale fora, både som ledd i å formidle egen 

forskning og å etablere nettverk med forskningsmiljøer innen fagfeltet.  

Eilertsen, Grethe: Reflections on vulnerability of the older persons: Balanced participation 

reflections on participation among vulnerable older recipients of home care. 

26th Nordic Congress of Gerontology, Odense 08.-10.06. Paper presentasjon på 

symposium. 

Festvåg Line, Lie Sverre Beate, Paulsen, Ørnulf & Eilertsen Grethe. Forhåndssamtale med 

eldre hjemmeboende pasienter med kreft i sen palliativ fase, deres pårørende og 

helsepersonell-- en etnografisk studie. Landskonferansen i palliasjon. Molde 

16.09.2022. Paper presentasjon. 

Solberg Mathisen, Torgeir, Ormstad Heidi, Eilertsen Grethe & Falkenberg Helle K. Et slag for 

  syn; Implementering av kompetanse og rutiner for strukturert kartlegging av 

  synet etter hjerneslag. Implementeringskonferansen, Nettverk for   

  Implementeringsforskning OSLO 28. 11.2022. Paper presentasjon. 

Sundling, Vibeke & Falkenberg, Helle Kristine (2022). The role of the optometrist in  

  identifying combined sensory loss in elderly. Closing presentation Kongsberg 

  Vision  Meeting. Kongsberg 9.11.2022 

 

Andre formidlingsaktiviteter og publikasjoner er rapportert i CRISTIN.  

https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/ville-du-fortalt-det-til-venner-hvis-du-begynte-a-utvikle-demens/2006748
https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/ville-du-fortalt-det-til-venner-hvis-du-begynte-a-utvikle-demens/2006748
https://www.usn.no/getfile.php/13736887-1667294160/usn.no/forskning/Hva%20forsker%20vi%20p%C3%A5/Helse%20og%20velferd/ELDREFORSK/hjemmeforenvherpris%20kronikk%20Kanalen.pdf
https://www.usn.no/getfile.php/13736887-1667294160/usn.no/forskning/Hva%20forsker%20vi%20p%C3%A5/Helse%20og%20velferd/ELDREFORSK/hjemmeforenvherpris%20kronikk%20Kanalen.pdf
https://www.usn.no/getfile.php/13736887-1667294160/usn.no/forskning/Hva%20forsker%20vi%20p%C3%A5/Helse%20og%20velferd/ELDREFORSK/hjemmeforenvherpris%20kronikk%20Kanalen.pdf


14 
 

 
 

 

7.4 Bøker, bokkapitler, antologier  
Bakken, Runar. I løvens gap Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer. Cappelen 

 Damm Akademisk 2022 (ISBN 978-82-02-71644-8) 206 s. 

Klein, Jørn. Hygiene og smittevern., I: Edith Roth Gjevjon (ed.). Grunnleggende kunnskap i 

 klinisk sykepleie - sykepleieboken 1. Cappelen Damm akademisk.   

Solvang, I. & Juritzen, T.  Neoliberal Modes of Governance and Social Policy:  A critical 

 investigation of how Contractualism Affects Social Work with Unemployed People.

 I: The Palgrave Handbook of Global Social Change. Palgrave Macmillan 2022. 

 

8. Oppsummering 
 

Forskergruppen hadde et svært aktivt år i 2022. Vi har bidratt med flere kronikker og medie-

oppslag og forskergruppen legges i økende grad merke til utenfor USN.  Samarbeidet med 

eksterne miljøer både nasjonalt og internasjonalt er styrket, men er fortsatt et område som har 

høy prioritet å utvikle. Vi arbeider systematisk med å styrke ulike arenaer der 

forskningsrelaterte temaer den enkelte arbeider med kan legges frem for kritisk diskusjon, 

innspill og refleksjon. Vår vurdering er at vi har funnet en retning som forskergruppen opplever 

som konstruktiv; innenfor trygge og anerkjennende rammer.  

 

Forskergruppen ønsker å bidra i arbeidet med å ytterligere å styrke forskningens plass i alle 

utdanningsprogrammene ved HS. Forskergruppen ønsker sterkere involvering av studentene i 

våre forskningsprosjekter. Forskergruppen ønsker å bidra med tilrettelegging og organisering 

av møteplasser der studenter stimuleres til å skrive bachelor- og masteroppgaver innenfor 

forskergruppens prioriterte områder/pågående forskning og samtidig sammen utvikle ideer for 

fremtidig forskning. Som et ledd i å styrke samarbeidet mellom ledelsen og forskergruppen er 

det derfor gledelig at instituttnestleder ved campus Porsgrunn, Ingvild Elisabeth Svendsen, fra 

januar 2023 er nytt medlem i forskergruppen arbeidsutvalg. Ingvild kommer inn etter Anette 

Hansen som etter eget ønske har bedt om opphold fra vervet.  

 

På slutten av 2021 ble det tatt initiativ blant noen av stipendiatene til et metodeseminar om 

narrativ tilnærming. Det ble gjennomført et metodeseminar i januar 2022 og et 

oppfølgingsseminar om narratologi i april/mai.  

 

Det er også i år gledelig og interessant å merke seg en økende interesse og henvendelser både 

fra personer og miljøer som ønsker samarbeid med forskergruppen vår. Hvordan vi skal følge 

opp disse henvendelsene vil fortsatt være en sak som står høyt på agendaen i 2023.  

 

 

 

31.01.2023 

 

Grethe Eilertsen  

Leder 



 
 USN Research Group on Older Persons’ Health  

                                                                                                           

 Fellesmøte i USN EldreForsk  

Tidspunkt: Onsdag 9. februar kl. 09.00 -12.00 

 

Del I:   Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som kan luftes  

Del II:  Fra New Public Management (NMP) til New Public Governance (NPG) – 

  Tillitsmodellene i norske kommunale helse- og omsorgstjenester  

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) 

09.00 -  Velkommen 

09.00-09.30 Tildeling av tjenester – etter pasientens behov? Presentasjon, grublerier og

   samtale med førsteamanuensis Anette Hansen  

09.30 -10.00 Tillitsreformen – kapasitet og kompetanse. Presentasjon, grublerier og 

  samtale med dosent emeritus Runar Bakken  

10.00-10.15 Benstrekk 

10.15 -10.45 Samhandling til pasientens beste? Presentasjon, grublerier og samtale med 

  professor Siri Tønnessen  

Del II 

10.45-12.00 Tillitsmodeller – bakgrunn for og erfaringer med en «ny» organisering av 

  kommunale helse- og omsorgstjenester.  

  Som innledning til vår felles samtale og diskusjon har vi i tillegg til våre tre 

  kollegaer denne gangen vært heldige å få med leder for omstillingsenheten i 

  Fagforbundet Bjørn Pettersen, velferdsdirektør hos Statsforvalteren i  

  Innlandet Eli Blakstad og Eldreombud Bente Lund  Jacobsen.  

 

Bjørn Pettersen vil innledningsvis reflektere over «NPM og NPG og 

 medvirkning som tillitsbygger i norsk arbeidslivstradisjon – ansatte som 

 tjenesteutviklere».  

Eli Blakstad vil snakke om «Samhandling mellom ulike fagområder – behovet

 for tverrfaglig perspektiv» før  

Bente Lund Jacobsen setter fokus på «Tillitsmodellen – bedre tid til faglig 

handling og god kommunikasjon?» 

 

Felles samtale og diskusjon.  

 

Hjertelig velkommen!  



 
 USN Research Group on Older Persons’ Health  

                                                                                                           

  

 

Fellesmøte i USN EldreForsk 

Tidspunkt: Onsdag 9. mars kl. 09.00 -12.00 

 

 

Del I:   Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som kan luftes  

Del II:  Kommunikasjon og informasjon om hvem vi er og om forskningsgruppens 

  aktiviteter – Hvem vil vi nå? Hvordan nå dem? Hva er smart, og hva er 

ikke   smart?   

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) 

09.00 -  Velkommen 

 

09.00-10.00    Kompetanseutvikling i veiledning av sykepleierstudenter med norsk som  

  andrespråk i praksisstudier i sykehjem (pilotprosjekt) 

Presentasjon, grublerier og samtale med førsteamanuensis Beate Lie Sverre 

 & førstelektor/programkoordinator Janet Ververda  

 

10.00-10.15 Benstrekk 

Del II     

 

10.15 -11.15 Slik kan du bli med på å markedsføre USN EldreForsk - og masterutdanningen 

i geriatrisk helsearbeid. Presentasjon og samtale med kommunikasjonsrådgiver 

ved USN Hege Lundby Mathisen  

Felles samtale og diskusjon 

 

Hjertelig velkommen!  



 
 USN Research Group on Older Persons’ Health  

                                                                                                           

 Fellesmøte i USN EldreForsk  

Tidspunkt: Onsdag 11.mai kl. 09.00 -12.00 og Kl. 12.15-13.00 

Part I:  What are our research interests? And, what are we pondering - ideas that 

  can be shared (Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som 

  kan luftes) 

Part II:  Interprofessional collaboration in research and practice - What is it? 

  Why is it wise and how can it be done? (Tverrprofesjonelt samarbeid i  

  forskning og praksis – Hva er det? Hvorfor er det klokt og hvordan gjøres det?) 

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) 

09.00 -  Welcome by/Grethe  

09.00-09.30 Healthcare quality – older patients and their informal caregivers experiences. 

  Presentation, pondering and conversation with counsellor Dr Ingvild Lilleheie 

  Centre of competence, Drammen municipality  

09.30-10.00 Improving interdisciplinary vision care after stroke – the challenge of  

  integrating/merging vision and stroke competence. Presentation, pondering and 

  conversation with PhD candidate Torgeir Solberg Mathisen, Department of 

  Optometry, Radiography and Lighting Design USN  

10.00-10.30 Narratives of Pain: The Narrative Ethnography of Pain Experience Among 

Kurdish People with Skeleton Chronic Pain in Bookan (University of Tehran, 

Iran). Presentation, pondering and conversation with medical anthropologist 

researcher Dr. Loghman Shamsi  

10.30-11.00 Benstrekk 

Del II     

11.00 -11.30 Tverrprofesjonelt samarbeid i forskning og praksis – Hva er det? Hvorfor er 

det klokt og hvordan gjøres det?  v/førsteamanuensis antropolog og sykepleier 

Beate Lie Sverre og vernepleier og mastergradsstudent Marion Håvås.  

11.30-12.00 Felles samtale og diskusjon 

12.00-12.15  Benstrekk  

12.15 -13.00 «Min profil på USN» - hva er en smart profil og hvordan bygger jeg den opp? 

  Presentasjon og samtale med seniorrådgiver Herman Strøm   

  bibliotekseksjonen 

Hjertelig velkommen!  

Anbefalt litteratur:  

Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi & Falkenberg, Helle Kristine (2022). ‘If we 

don’t assess the patient’s vision, we risk starting at the wrong end’: a qualitative evaluation of a stroke service 

knowledge translation project. Volume 22(1) BMC Health Services Research.Academic article DOI: 

https://doi.org/10.1186/s12913-022-07732-w  

https://doi.org/10.1186/s12913-022-07732-w
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Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi & Falkenberg, Helle Kristine (2021). Barriers 

and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care 

services. Volume 21 s. 1-13. BMC Health Services Research.Academic article DOI: 

https://doi.org/10.1186/s12913-021-06467-4  

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi & Eilertsen, Grethe (2020). "invisible" 

visual impairments. A qualitative study of stroke survivors' experience of vision symptoms, health services and 

impact of visual impairments. Volume 20(1) s. 1-12. BMC Health Services Research.Academic article DOI: 

https://doi.org/10.1186/s12913-020-05176-8  

I Lilleheie, J Debesay, A Bye, A Bergland (2020). Informal caregivers' views on the quality of healthcare 

services provided to older patients aged 80 or more in the hospital and 30 days after discharge. BMC geriatrics, 

2020 – Springer. https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1488-1  

I Lilleheie, J Debesay, A Bye, A Bergland (2019). Experiences of elderly patients regarding participation in 

their hospital discharge: a qualitative metasummary. BMJ open. 

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/11/e025789.full.pdf  

I Lilleheie, J Debesay, A Bye, A Bergland (2020). A qualitative study of old patients' experiences of the quality 

of the health services in hospital and 30 days after hospitalization. BMC health services research. 

https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-020-05303-5  

I Lilleheie, J Debesay, A Bye, A Bergland (2021). The tension between carrying a burden and feeling like a 

burden: a qualitative study of informal caregivers' and care recipients' experiences after patient discharge. 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2020.1855751  

 

https://doi.org/10.1186/s12913-021-06467-4
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05176-8
https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1488-1
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/11/e025789.full.pdf
https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-020-05303-5
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2020.1855751
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Fellesmøte i USN EldreForsk 

                             Tidspunkt: Onsdag 15. juni kl. 12.00 -1500 

 

Del I  Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som kan luftes 

Del II  Samarbeid om forskning rettet mot eldre – lokalt, regionalt,   

  nasjonalt og internasjonalt  

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) 

Del I 

12.00–12.15 Nytt fra forskergruppen USN EldreForsk v/Grethe Eilertsen  

12.15-12.30 Hva er vi opptatt av, og hva arbeider vi med? v/leder for forskergruppen  

  USN EldreForsk professor Grethe Eilertsen Kort presentasjon av  

Del II 

12.30 – 12.45 Hva er vi opptatt av, og hva arbeider vi med? - v/leder Synnøve Sæther  

  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken USHT 

  (Buskerud)   

12.45-13.00 Felles samtale med utgangspunkt i Synnøves presentasjon   

13.00 -13.15  Hva er vi opptatt av, og hva arbeider vi med? v/leder Heidi Johnsen  

  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold og  

  Telemark USHT (Telemark)  

13.15 -13.30 Felles samtale med utgangspunkt i Heidis presentasjon  

13.30-13.45 Benstrekk 

13. 45 – 14.00 Hva er vi opptatt av, og hva arbeider vi med? v/førsteamanuensis Gunvor 

  Aasbø og Margareta Møkleby (stipendiat) forskergruppen Samfunn, helse og 

  makt (SHEP) Universitetet i Oslo 

14.00 -14.15  Felles samtale med utgangspunkt i Gunvor og Margaretas presentasjon  

14.15 -14.30 Hva er vi opptatt av, og hva arbeider vi med? v/ professor Dorthe Nielsen 

  Geriatrisk afdeling, Odense universitetshospital Geriatrisk forskningsenhed, 

  Klinisk Institut Syddansk Universitet Syddanske Universitet  

14.30-14.45 Felles samtale med utgangspunkt i Dorthes presentasjon 

14.45-15.00 Idéer og videre arbeid - avsluttende refleksjoner 

https://www.usn.no/eldreforsk/ 

Hjertelig velkommen!  

https://www.usn.no/eldreforsk/
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Fellesmøte i USN EldreForsk 

                             Tidspunkt: Onsdag 12. oktober kl. 12.00 -1500 

 

Del I  Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som kan luftes 

Del II  Implementeringsforskning – overordnet tenkning  

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) Join Zoom Meeting 

Del I 

12.00–12.15 Nytt fra USN EldreForsk og litt om hva vi er opptatt av, og hva arbeider vi 

  med? v/leder for forskergruppen USN EldreForsk professor Grethe Eilertsen  

Del II 

12.15 -13.15 Introduksjon til implementeringsforskning – v/prodekan for forskning og  

  innovasjon Cecile Varsi  

13.15 -14.00 Introduksjon til Ian Graham’s prosessmodell «Knowlegde to Action process» 

  v/professor Helle Falkenberg  

14.00 –14.15 Benstrekk  

14.15-15.00 Felles samtale – kort om en masteroppgave innlevert i geriatrisk helsearbeid 

  (se vedlagt lenke), idéer til prosjekter og videre arbeid  

https://www.usn.no/eldreforsk/ 

Hjertelig velkommen!  

NYTTIG LESNING 

Flottorp S. & Eivind Aakhus E. (2013) Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring 

 av praksis. Norsk Epidemiologi. 23 (2): 187-196 187 

 https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1643  

 

Graham I. et al (2006) Lost in Knowledge Translation: Time for a Map? The Journal of 

 Continuing Education in the Health Professions, Volume 26, pp. 13–24. 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/chp.47  

 

Nilsen P. (2015) Making sense of implementation theories, models and frameworks.  

 Implementation Science. Volume 10, 53  

https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-015-0242-0  

 

Thorstensen V. (2016) KOMPETANSE OM DELIRIUM BLANT ELDRE (KODE). En 

 kompetansehevingsstudie blant sykepleiere på legevakt. Masteroppgave i klinisk 

 helsearbeid, studieretning geriatrisk helsearbeid, Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2434807  

https://usn.zoom.us/j/67073134906?pwd=bHRRSit3enRBWlhmcTdwamdFenVjZz09
https://www.usn.no/eldreforsk/
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1643
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/chp.47
https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-015-0242-0
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2434807
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Fellesmøte i USN EldreForsk 

                             Tidspunkt: Onsdag 16. november kl. 12.00 -1500 

 

 

Del I  Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som kan luftes 

Del II  Implementering – suksessfaktorer og utfordringer i praksis   

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) Join Zoom Meeting 

 

Del I 

12.00–12.15 Nytt fra USN EldreForsk og litt om hva vi er opptatt av, og hva arbeider vi 

  med v/leder for forskergruppen USN EldreForsk professor Grethe Eilertsen  

Del II 

12.15 -13.00  Måltidsvenn – en god måltidsopplevelse for eldre hjemmeboende som bor

   alene v/fagutviklingssykepleier Stina Johannessen, Horten kommune 

  Samtale og diskusjon  

 

13.00 -13.45 Resultater fra kartleggingsundersøkelsen av kunnskapsbehov innen helse- og 

  omsorgstjenester blant kommuner i Buskerud – Hvordan lykkes med å få  

  kunnskapen virksom i møte med pasienter og pårørende? v/ leder for USHT 

  Viken (Buskerud) Synnøve Sæther  

  Samtale og diskusjon 

 

13.45 –14.00 Benstrekk  

14.00- 14.45 Vitality– et prosjekt rettet mot skrøpelige eldre for å bidra til at de kan leve 

lengre  hjemme med best mulig livskvalitet v/geriater Sykehuset i Vestfold HF 

Marthe Sofie Wang-Hansen  

Samtale og diskusjon 

 

14.45-15.00 Felles oppsummering.  

 

https://www.usn.no/eldreforsk/ 

 

Hjertelig velkommen!  

https://usn.zoom.us/j/61584897136?pwd=WnltQ1AvaTJ0cFBWU1E2amt6dHV5dz09
https://www.usn.no/eldreforsk/
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 Fellesmøte i USN EldreForsk 

                             Tidspunkt: Torsdag 16. desember kl. 09.00 -10.00 

Del I  What are our research interests? And what are we pondering - ideas that 

  can be shared (Hva forsker vi på? Og, hva grubler vi på – uferdige idéer som 

  kan luftes) 

Del II  Nytt siden sist og planer for våren 2023 

Sted:   Zoom (jmf tidligere utsendt) Join Zoom Meeting  

 

Del I 

09.05-09.20 Infection prevention on board: how to avoid pathogen transmission in cruise 

  ships and how to apply the results in elderly care”. Researcher at USN/PhD 

  student at the Semmelweis University Szava Bansaghi Faculty of Technology, 

  Natural Sciences and Maritime Sciences, Department of Microsystem/  

09.20-09.35 Comments and questions 

 

Del II   Nytt siden sist og planer for våren 2023 

09.35-10.00 Nytt fra USN EldreForsk, og felles samtale om idéer til fellesmøtenes innhold 

  våren 2023 v/leder for forskergruppen USN EldreForsk professor Grethe 

  Eilertsen  

  i. Forskergruppen deltar sammen med Nasjonalt senter for Optikk, Syn og 

  Øyehelse, Senter for Omsorgsforskning, Senter for Psykisk helse og rus, Senter 

  for Helse og teknologi og Forum for forskning innen avansert sykepleie i  en 

  utlysning fra rektoratet om strategiske satsningsområder. Tittelen på  

  satsningsområdet er: Sikre gode og rettferdige helse-, omsorgs - og  

  velferdstjenester, inkludert bruk av muliggjørende teknologier. Det er avsatt 16 

  millioner pr satsningsområde fordelt over 4 år til 3-5 satsningsområder.  

  Universitetsstyre skal behandle innkomne forslag i mars 2023.  

  ii. Innspill til presentasjoner og tema-/er for vårens fellesmøter.   

  Oppmerksomhet på deltagerne i forskergruppen og masterstudentenes  

  pågående og planlagte prosjekter.  

  iii. Deltagelse på Arendalsuka 2023. 

  iv. Påminnelse om å skrive sammendrag om publiserte artikler som kan legges 

  ut på hjemmesiden og bruke adressen til forskergruppen når vi publiserer.  

https://www.usn.no/eldreforsk/ 

Hjertelig velkommen!  

https://usn.zoom.us/j/65996128637?pwd=K1ZxajNkcDJjQ25sakE3THhieHBJQT09
https://www.usn.no/eldreforsk/


 
 

 

Formidlingsaktiviteter i USN EldreForsk 2022 

 

Dato Tittel på foredrag, innlegg, kronikk, 
populærvitenskapelige artikkel mm 

Foredrag/ 
Innlegg 

Kronikk Artikkel Annet Arrangør/ 
utgivelsessted 

Foredragsholder/ 
Forfattere 

07.01 En stille marginalisering av eldre er selve kjernen i 
omsorgskrisen.  

 Kronikk   Morgenbladet  Bakken R.  

30.01 Slik beholder du synet. Ekspertenes beste råd.      VG [Avis] Falkenberg, H.K. 
Ingebritsen, J. 

Jan. I løvens gap Om aldring og alderdom nå og i årene 
som kommer.  

   Lærebok Cappelen Damm 
Akademisk 2022 (ISBN 
978-82-02-71644-8)  
206 s. 

Bakken, R. 

07.02 Når eldre kvinner blir pasienter – og pårørende. Et 
kvinneperspektiv på helsetjenester i hjemmet 

Invitert 
foredrag 

   Senterkvinnene, digitalt 
nasjonalt seminar 

Eilertsen G. 

16.03 Flere gode dager hjemme 
 

Faglig 
foredrag 

  Overrekkelse 
skulptur 

Horten kommune Tønnessen, S, 
Melilla, H. S. & 
Eilertsen G. 

22.03 Fra OPTIONS til MORE GOOD DAYS AT HOME 
(HEIME) 

Invitert 
foredrag 

   Vinterkonferansen USN Eilertsen G. 

26.03 De eldre trenger flere gode dager hjemme, ikke 
bare økte antall dager hjemme 
 

 Kronikk    Forskersonen.no   Hansen Anette 
Siri Tønnesssen 
Marianne Storm 
Grethe Eilertsen 

06.04 Ville du fortalt det til venner hvis du begynte å 
utvikle demens? 

 Kronikk   Forskersonen.no   
 

Anette Hansen  

30.04 Mestring – Depresjon – Demens. Eldre 
menneskers opplevelser av mening i et 
helseperspektiv 

Faglig 
foredrag 

   Lørdagsuniversitetet -
Ringerike bibliotek   

Meyer Siri 

24.05 Flere gode dager hjemme - HEIME Faglig 
foredrag 

  Overrekkelse 
skulptur 

Nome kommune  
Eldrerådet 

Hansen A., Hugøy T. 
& Eilertsen G.  



 
 

31.05 Å bli gammel i nytt land  Faglig 
foredrag  

   Nettverkssamling 
Alderspsykiatrisk 
forskningsnettverk 
Telemark – Vestfold 

Beate Lie Sverre 

24.06 «Hjemme for enhver pris?»  Kronikk    Kanalen  
Lokalavis for Nome 
kommune  

Hansen Anette 
Falkenberg Helle K. 
Eilertsen 
GretheDahler 
Wenche M.  

17.07 Hvorfor sprenge de biologiske rammene?  Kronikk    Morgenbladet  Bakken, Runar 

08.-
10.06 

Reflections on vulnerability of the older persons: 
Balanced participation – reflections on 
participation among vulnerable older recipients of 
home care 

Paper vit. 
konferanse  

   Symposium at 26th 
Nordic Congress of 
Gerontology, Odense   

Grethe Eilertsen 

Dato Tittel på foredrag, innlegg, kronikk, 
populærvitenskapelige artikkel mm 

Foredrag/ 
Innlegg 

Kronikk Artikkel Annet Arrangør/utgivelssted Foredragsholder/ 
Forfattere 

24.08 What is important and meaningful in daily life with 
visual impairments after stroke —using photovoice 
to hear the stories from stroke survivors  

Innlegg     NORVIS 1st Young 
Researchers Conference 

Irene Langeggen, 
Janne Dugstad, 
Torgeir S. Mathisen, 
Grethe Eilertsen, 
Helle K. Falkenberg 

07.09 BREMS DEMENS: Demens – den nye 
folkesykdommen 

   Deltakelse i 
salong-
samtale  

Christiansand 
Protestkonferanse 

Hansen Anette 

Sept. Frivillighetens dilemmaer    Invitert  
foredrag 

   I regi av: Østensjø SV Runar Bakken 

Sept. I Løvens gap - Tillitsreformen Invitert 
foredrag  

   Representantskapet: 
Porsgrunn kommune 
ved kommunalsjefen 

Runar Bakken 

Sept. Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle Faglig 
foredrag 

   Senioruniversitetet i Lier Runar Bakken  

16.09 Forhåndssamtale med eldre hjemmeboende 
pasienter med kreft i sen palliativ fase, 
deres pårørende og helsepersonell-- en 
etnografisk studie 

Paper vit. 
konferanse   

   Landskonferansen i 
palliasjon Molde 
september 

Line Festvåg  
Beate Lie Sverre 
Ørnulf Paulsen 
Grethe Eilertsen 



 
 

28.09  i. Heime – flere gode dager hjemme 
ii. I løvens gap. Tanker om å ta styring over egen  
aldring – med blikket framover 
iii. Pensjonister – en mangfoldig og sammensatt 
gruppe 

 
ii. Faglig 
foredrag 
iii. Faglig 
foredrag 

  i. Deltagelse 
i salong-
samtale  

Eldrebølgen – et hav av 
muligheter. I regi av 
Senter for et 
aldersvennlig Norge, 
arvik kommune, USN og 
Forskningsdagene 

Therese Hugøy  
Runar Bakken  
 
Jan Davidsen 

26.10 Gode dager i eget hjem – betydningen av godt lys, 
godt syn og god hørsel – og gode sosiale relasjoner 

Invitert 
foredrag 

   Eldrekonferansen 
«Endelig voksen» i regi 
av Tønsberg Kommune  

Grethe Eilertsen 
Siri Tønnessen  
Anette Hansen  
Torgeir S. Mathisen 

24.10 Eldres møte med offentlige tjenester Innlegg    Fagfokus, 
Landskonferanse 
Gardermoen 

Runar Bakken 

26.10  Borte bra men hjemme best? Hjemmets betydning 
i alderdommen 

   Intervju «Endelig voksen». Et 
inspirasjonsmagasin 
Tønsberg kommune  

Grethe Eilertsen 

Okt.  Kvalitet i kommunale tjenester Invitert 
foredrag 

   Førde USHT og 
Pensjonsitforbundet 

Runar Bakken  

09.11 «Hva er viktig for deg i din kommune? Hvordan 
kan vi sammen løse fremtidens utfordringer og 
behov for ny kunnskap?»  

Invitert 
foredrag 

   Nettverkssamling ledere 
og kommunekontakter, 
Buskerud i regi av USHT 
Viken (Buskerud)  

Grete Breievne 
Marianne Eika 
Grethe Eilertsen 
Siri Tønnessen  
Anette Hansen  

18.11 Hva er et godt møte med sykehjem for eldre? Innlegg    Fagfokus, 
Landskonferanse 
Gardermoen 

Runar Bakken  

Dato Tittel på foredrag, innlegg, kronikk, 
populærvitenskapelige artikkel mm 

Foredrag/ 
Innlegg 

Kronikk Artikkel Annet Arrangør/ 
utgivelsessted 

Foredragsholder/ 
Forfattere 

15.11 «HEIME – Flere gode dager hjemme. Hvilken 
betydning har hjemmet når en blir eldre?» 

Invitert 
foredrag 

   Høstkonferanse  
Telemark 
Pensjonistforening  

Anette Hansen 
Therese Hugøy  

17.11 Helsefremmende perspektiver i arbeid med eldre 
hjemmeboende - hva er det og hvordan kan det 
videreutvikles? 

Faglig 
foredrag  

   Åpent digitalt seminar I 
regi av HEIME-
prosjektet 

Eilertsen G., Storm 
M., Tønnessen S. & 
Hugøy T. 



 
 

09.11 The role of the optometrist in identifying 
combined sensory loss in elderly.  

Closing 
presentation 

   Kongsberg Vision 
Meeting. 

Sundling, Vibeke 
Falkenberg, Helle K. 

29.11 Flere gode dager hjemme – HEIME  
 
 
 

 Dialogmøte    Møte med Helse -og 
omsorgsdepartementet: 
Innspill til reformen BO 
TRYGT HJEMME 

Grethe Eilertsen 
Marianne Storm  
Siri Tønnessen 

04.12 Flere gode dager hjemme - HEIME Innlegg    Prosjektseminar 
Norges forskningsråd  

Grethe Eilertsen 

13.12 Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle Innlegg     Frikirken i Porsgrunn  Runar Bakken 

 Jeg har sansen for gamle som ruller ned soltaket   Populær
viten- 
skapelig 
artikkel   

 Morgenbladet (23)  Runar Bakken 

 



Vedlegg 4 

 

USN EldreForsk 

 

Til dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

      Instituttleder Nina Elisabeth Blegen Institutt for sykepleie -og helsevitenskap 

 

Forskergruppens vurdering av forslag om 0-opptak av mastergradsstudiet geriatrisk helsearbeid  

Syke eldre har ofte sammensatte og komplekse tilstander som krever en tverrprofesjonell tilnærming. I 

forskergruppen og utdanningen vektlegges betydningen av å utvikle en tverrprofesjonell kompetanse 

der den eldres tilstand og hans/hennes pårørendes situasjon er omdreiningspunktet i utviklingen av 

bærekraftige helsetjenester til alle eldre. Både USN EldreForsk og i studieretningen geriatrisk 

helsearbeid settes søkelys på problemstillinger og utfordringer på individ-, gruppe- og systemnivå 

knyttet til eldre. Et overordnet mål for USN EldreForsk er å utvikle forskningsbasert og tverrfaglig 

kunnskap om og med eldre, som skal være virksom innenfor ulike utdanninger på ulike nivå, i ulike 

praksisfelt og ellers i samfunnet.  

Vi er spesielt opptatt av å utvikle kunnskap om helsefremmende helsetjenester til eldre, helserelaterte 

overganger i alderdommen, hverdagsliv og flere gode dager i eget hjem. Våre studenter i studieretnignen 

geriatrisk helsearbeid arbeider for tiden med direkte relaterte problemstillinger innenfor disse områdene 

i semesteroppgave og prosjektarbeider. I regjeringens reformarbeid «bo trygt hjemme» og i 

stortingsmeldingen som skal fremlegges i løpet av 2023 utgjør disse temaene kjerneområder i 

reformarbeidet.  

Forskergruppen ble etablert i 2016 og har pr dags dato 36 deltagere som representerer vitenskapelig 

ansatte fra flere institutter fordelt på 4 campus. Forskergruppen er tverrvitenskapelig sammensatt, og 

består per nå av 11 stipendiater, 5 professorer/dosenter, 14 førsteamanuenser, 5 førstelektorer og 2 

universitetslektorer. I forskergruppen møtes nasjonale og internasjonale forskerkollegaer, 

mastergradsstudenter, stipendiater, representanter fra kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner, 

ulike forvaltningsorganer (statsforvaltningen, Eldreombudet, regionale kompetansesenter)) og 

brukerorganisasjoner m fl.  

 

Forskning og utdanning – gjensidig samspill 

Deltagerne i forskergruppen utgjør det vitenskapelige fagmiljøet med hovedansvar for 

mastergradsutdanningen i geriatrisk helsearbeid. For å sikre høy vitenskapelig kvalitet og 

arbeidslivsrelevans innen studieretningen, arbeides det kontinuerlig og systematisk med å involvere 

interne og eksterne deltagere i forskergruppen i undervisning og veiledning av mastergradsstudentene 

innen studieretningen.  

I tråd med USNs strategi har fagmiljøet et årvåkent blikk på utdanningens relevans for et samfunn og 

arbeidsliv i stadig endring. Studiets innhold og mål utvikles og tar opp i seg endrede behov i tett samspill 

med våre omgivelser og sikrer at studentene får kompetanse til å videreutvikle samfunns- og arbeidslivet 

de både er i og blir en del av. Våre studenters arbeidslivserfaring inngår som en sentral ressurs i studiet 

og inkluderes kontinuerlig i utdanningen.   

Forskergruppens pågående forskning inngår i undervisning, arbeidskrav og eksamensoppgaver. 

Undervisning og veiledning på dette utdanningsnivået styrker en vitenskapelig arbeidsform, og bidrar 

til kompetanseheving blant forskergruppens deltagere. Det nødvendige og gjensidig samspillet mellom 

forskergruppen og studentene, stimulerer til økt deltagelse i forskningsrelaterte aktiviteter for eksempel 



gjennom sampublisering av gode mastergradsoppgaver, jmf oversikt bakerst, til felles presentasjoner på 

vitenskapelige konferanser og ikke minst til fortsatt samarbeid om forskning og fagutvikling etter endt 

utdanning - for å nevne noe.  

I forskergruppens månedlige fellesmøter deltar masterstudentene, og inviteres jevnlig til å legge frem 

sine masteroppgaveprosjekter. Studentene representerer flere helseprofesjoner, og deres ulike faglige 

perspektiver beriker og stimulerer forskergruppens forskning og innsikt i betydningen av en 

komplementær kompetanse. For disse studentene er alle studieretningens læringsaktiviteter tverrfaglig/-

profesjonell praksis. Det gir dybdelæring som er forskjellig fra det som tilbys når tverrfaglighet/-

tverrprofesjonalitet teoretiseres over i monofaglige, homogene grupper.   

Master i geriatrisk helsearbeid er et deltidsstudium og studentene er alle i overveiende grad i jobb ved 

siden av studiene. Flesteparten rekrutteres fra de kommunale helsetjenestene, 

sykehjem/hjemmesykepleie, i hovedsak fra USNs nedslagsfelt, men også fra Oslo-området der lignende 

tverrfaglige utdanninger på masternivå i den regionen er svært begrenset, en erfaring også våre 

mastergradsstudenter peker på. Det er også grunn til å merke seg at vi har studenter fra både Vestlandet, 

Midt-Norge og Nord-Norge.  

Masterstudentene bringer med seg aktuelle kliniske problemstillinger fra egen praksis som motiverer og 

stimulerer til nye forskningsprosjekter. De er også viktige brobyggere mellom akademia og det kliniske 

feltet; de er sentrale aktører i kunnskapsoverføringen, de deler og sprer forskningskunnskap på egne 

arbeidsplasser og bidrar i styrkingen av kunnskapsbasert praksis i de deler av helsetjenesten hvor 

kompetansebehovet er størst. Flere innspill fra våre samarbeidspartnere og nåværende og tidligere 

studenter fremhever nettopp dette (jmf vedlegg a-n).  

Uteksaminerte kandidater fra studieretningen (36 i perioden 2016-2022) er viktige kandidater for vårt 

eget fakultets PhD utdanning. I 2022 har to tidligere MGER-studenter avlagt sine doktorgrader, og en 

tredje har levert sin avhandling.  

Antall søkere med førsteprioritet til studieretningen geriatrisk helsearbeid har i flere år vært meget 

tilfredsstillende (2022: 30 studenter). Bekymringen er det store frafallet som skjer underveis fra tilbud 

om studieplass til oppstart av studiet (14 av de 30 takket ja, kun 7 startet). Vi har ingen holdepunkter for 

å anta at disse studentene har valgt andre studier, derimot er det signaler om ikke tilstrekkelig 

tilrettelegging fra arbeidsgiver er en viktig medvirkende faktor. Det er også urovekkende når det 

kommer frem blant studentene at studiet er svært lite kjent, vanskelig å finne frem til, og ville 

sannsynligvis vært aktuelt for langt flere dersom kjennskapen til studiet hadde vært bedre.  Fagmiljøet 

har over lengre tid forsøkt å komme i dialog med institutt- og fakultetsledelsen med tanke på å foreta 

systematiske analyser for å kunne iverksette nye målrettede tiltak for å gjøre studiet mer kjent.  

Fagmiljøet/forskergruppen støtter derfor ikke dekan og instituttleders forslag om 0-opptak for 

studieretningen geriatrisk helsearbeid.  

Drammen, 14.10.2022 

På vegne av forskergruppen USN EldreForsk arbeidsutvalg,   

 
 


