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1.

Emnekode: E-BA250
Bachelor nivå

2.

Antall studiepoeng: 5

3.

Navn på emnet: Måltidsglede og samhandling

4.

Undervisningsspråk: Norsk

5.

Semester (høst/vår): Vår og høst ved etterspørsel

6.

Studierett: Norsk Hotellhøgskole, frittstående EVU-emne.

7.

Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke kan tas opp med
denne bakgrunn kan likevel følge kurset og motta kursbevis.

8.

Anbefalte forkunnskaper: Ingen.

9.

Innhold:

Mat og måltider er en sentral del av hverdagen for beboere på sykehjem, og eldre hjemmeboende er
en faglig viktig oppgave for personal og ansatte. Feilernæring og underernæring i norske sykehjem, og
hos hjemmeboende eldre er fortsatt et betydelig utfordring, og ulike tiltak er satt i gang som for
eksempel det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, app’en Appetitus og «Leve hele livet».
Å optimalisere ernærings- og måltidsarbeid hvor beboerens behov oppfylles, krever både høy faglig
kompetanse, innsikt i beboernes behov og tverrfaglig samarbeid. I skjæringspunktet mellom
helsefaglig kunnskap, ernæring, måltidskunnskap og service ligger en helhetlig og tverrfaglig kunnskap.
Et skjæringspunkt som favner muligheter for å øke en tverrfaglig innsikt og et kunnskapsgrunnlag som
inkluderer både ernærings- og måltidskunnskap.
Dette er innfallsvinkelen til kurset, hvor ulike aktører rundt sykehjemsbeboeren, og andre som
arbeider innen området skal kunne øke kompetansen innen måltids- og ernæringsarbeid.
10. Læringsutbytte:

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte innenfor følgende fem
temaområder:
1. Måltidets ulike roller
o Måltidskunnskap
o Måltidsopplevleser
2. Helsefaglige utfordringer / kunnskap
o Dysfagi, Medisinbruk, Demens, Allergier, Munnhelse
3. Service ledelse
o Service leveranse, service organisering, synlig og usynlige sider ved service
4. Tverrfaglig samarbeid
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o Samarbeid mellom ulike aktører i måltidsarbeid
5. Appetittskapende aktiviteter
o Trening, og andre aktiviteter

Kunnskaper :
• Kandidaten har kompetanse som overbygning til grunnleggende ernærings- og
måltidskunnskap, hvor det fokuseres på juridiske aspekter, tverrfaglig samarbeid,
forebyggende og helsefremmende arbeid.
• Kandidaten kan bruke ny forskning og innovative prosesser for å optimere kvaliteten på
måltidsarbeidet i sykehjem, og for de hjemmeboende eldre.
Ferdigheter:
• Kandidaten kan identifisere beboerens behov i måltidsituasjonen med tanke på planlegging,
servering og gjennomføring av måltidet.
• Kandidaten kan anvende konkrete kunnskaper om hvilke forhold som kan svekke beboerens
måltidsopplevelse.
• Kandidaten kan anvende ny forskning innen fagfeltet på en selvstendig måte, for å optimere
ernærings- og måltidsarbeidet.
• Kandidaten kan anvende kunnskaper om måltidets sosiale dimensjon, i ulike møter.
Generell kompetanse:
• Kandidaten har særlig innsikt i måltidskunnskap og service, der samhandling mellom beboer og
personale står sentralt.
• Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som fremmer ernærings- og
måltidsarbeidet i sykehjem.
• Kandidaten kan kommunisere om aktuelle problemstillinger og tilnærminger i ernærings- og
måltidsarbeidet i sykehjem.
• Kandidaten kan anvende nye kunnskaper og ferdigheter og igangsette tverrfaglige
måltidsprosjekter i sykehjem.
11. Arbeidsformer:
Emnet blir organisert som et nettstøttet studium. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan
arbeide ved siden av nettstudiet.
12. Vilkår for å gå opp til eksamen:
Et arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opptil eksamen.
13. Eksamen:
Hjemmeeksamen med et aktuelt tema på ca. 1500 – 2000 ord. Vurdering: Karakter A-F.
Kursbevis dersom enn ikke tar eksamen.
14. Litteratur/pensum:
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2/3 obligatoriske pensum
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15. Åpent for privatister: Nei
16. Ansvarlig fakultet og institutt: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole.
17. Emneansvarlig: Kai Victor Hansen
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