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Fagskolen Oslo Akershus 

Fagskolen Oslo Akershus ligger i den nybygde 

Kuben Yrkesarena og har et hyggelig student-

miljø med ca 750 stu denter. I tillegg har skolen 

avdelinger på Bjørkelangen, Strømmen og 

Rud.

Arbeidsmarkedet i regionen er svært godt 

for fagskoleutdannede. Fagskolen Oslo 

Akershus har et bredt utdanningstilbud innen 

tekniske fag og helse- og oppvekstfag.

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr videreut-
danning i helse, aldring og aktiv omsorg 
som deltidsstudium over to år.

Utdanningstilbudet vil bidra til å heve 
kompetansen innen pleie- og omsorgs-
sektoren, øke rekrutteringen og utdannin-
gen av helsepersonell og styrke fagtilbu-
det i kommunen.

Utdanningen følger nasjonal plan for 
fagskoleutdanning i helse, aldring og 
aktiv omsorg. Opplæringen er tverrfag-
lig og har et brukerperspektiv.
 
Organisering av opplæringen
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell 
med videregående opplæring innen 
helse- og oppvekstfagene.
Omfang: Deltidsstudium over to år. 
Opplæring en fast dag pr. uke på dag-
tid. Økonomi: Utdanningen forutsettes 
å være fullfinansiert over statsbudsjettet. 
Arbeidsgiver må selv dekke vikarutgif-
ter. Skolemateriell dekkes av hver enkelt 
student. Utdanningen er godkjent av 
NOKUT, og gir rett til lån/stipend i Låne-
kassen.

Bakgrunn
Helsedirektoratet prioriterer utvikling av 
tilbud om fagskoleutdanning for yrkes-
grupper med utdanning fra videregå-
ende skole. Målsettingen er å sikre disse 
selvstendige karrieremuligheter uten at 
de må starte på ny grunnutdanning ved 
universitet eller høgskole.  Samhand-
lingsreformen innebærer at kommunene 
har fått store og nye oppgaver innen 
helsetjenesten. Ny folkehelselov styrker 
bl.a. kommunenes ansvar for forebyg-
ging og helsefremmende arbeid i alle 
samfunnssektorer. De ulike leddene i 
helsetjenesten skal i fremtiden jobbe tett 
sammen,

I Norge forventes det en kraftig vekst 
i antall innbyggere over 80 år fra rundt 
2020 med en årlig vekst mellom 3,5–7 
prosent. Oslo kommune vil møte vek-
sten tidligere. Utvidelse av kapasiteten 
innen helse- og omsorgstjenester må 
starte i god tid før veksten inntreffer. Det 
vil være et stort behov for økt kompe-
tanse på aldring, med spesielt fokus på 
demens og sammensatte lidelser. 
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Emne Innhold Fagskolepoeng Praksis

Emne 1 Felles innholdsdel 14 

Emne 2 Forebygging, rehabilitering og omsorg 13 

Emne 3 Aldring og sykdommer 13 

Emne 4 Organisering og yrkesutøvelse 7 

Emne 5 Fordypningsemne 13 

Totalt 60 10 uker

Mål forfagskoleutdanning i helse,  
aldring og aktiv omsorg
Utdanningen har som overordnet mål å 
utdanne reflekterte yrkesutøvere, med 
høy yrkesetisk standard som tar initiativ 
til å planlegge, organisere og iverksette 
tiltak i samarbeid med tjenesteytere 
og brukere samt styrke kompetansen 
innenfor følgende områder: Forebyg-
ging, behandling og rehabilitering innen 
eldreomsorg.

Ved gjennomført fagskoleutdanning 
skal studenten ha:
• Kompetanse til å ta utgangspunkt i 

den eldres ressurser, ønsker og behov 
ved planlegging og gjennomføring 
av tiltak

• Kompetanse om aldersdemens, diag-
nostikkbehandling og tilrettelegging 
av dagliglivet.

• Utvikle forståelse og respekt for eldres 
livserfaring og livssituasjon

• Kompetanse i å etablere relasjoner og 
gi omsorg til eldre mennesker og deres 
pårørende

• Evne til kritisk og etisk refleksjon i 
arbeid med eldre

• Evne til å formidle erfaringsbasert 
kunnskap

• Økt evne til å ta initiativ til og å delta i 
tverrfaglig samarbeid

• Fått en faglig og personlig vekst og 
utvikling

• Være gode rollemodeller

Kortfattet skisse over innholdet i opplæringen    
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Opplæring og omfang
Planen for utdanningen består av totalt 
fem emner; et emne med generell 
innholdsdel, tre faglige emner og et for-
dypningsemne. Opplæringen vil være 
en kombinasjon av klasseromsundervis-
ning, praksis, prosjektrelatert arbeid, 
gruppearbeid og selvstudium. Opplæ-
ringen organiseres som et deltidsstudium 
over to år på dagtid. Undervisningen på 
skolen gjennomføres en dag pr. uke.

Praksis
Praksis utgjør 10 uker og legges til emne 
4 og 5. Praksisperioden kan være på det 
tjenestestedet du er ansatt, og da vil stu-
denten ha prosjekt underveis i praksispe-
rioden. Veiledning i praksisperioden vil 
gjennomføres av lærere fra Fagskolen. 
I tillegg skal studenten tildeles praksis-
veileder på praksisstedet. Det stilles krav 
om minimum 90 % oppmøte for å bestå 
praksis. Fordypningsoppgaven (emne 5) 
skal ta utgangspunkt i ett av de områ-
dene studenten har arbeidet med i 
løpet av praksisperioden.

Arbeidsformer
Opplæringen skal legge vekt på 
arbeidsformer som fordrer aktiv del-
takelse fra studentene og være nært 
knyttet til studentenes egne erfaringer, 
problemstillinger fra praksisfeltet, utfor-
dringer i arbeidslivet og sentral teori. Det 
vil forsøksvis legges opp til opplæring i 
emner som er spesielt relevante i forhold 
til studentenes bakgrunn og arbeid samt 
utfordringer knyttet til helse- og omsorgs-
arbeid i Oslo som storby. Dette er først 
og fremst utfordringer knyttet til helse, 

aldring og aktiv omsorg, sosiale tjenes-
ter, tilbud om bolig til alle, ulike språk og 
kulturer samt store ulikheter i levekår.

Vurdering og kompetanse
Det blir gitt vurdering med karakter til 
hvet emne på bakgrunn av deltakernes 
tilegnelse av faget. Etter emne 1 gjen-
nomføres det individuell eksamen med 
individuell muntlig høring. Praksisperio-
den vurderes som bestått/ikke bestått. 
Det utstedes vitnemål når alle emnene 
er bestått.

Opptak
For opptak til fagskoleutdanning i helse, 
aldring og aktiv omsorg kreves fullført 
og bestått videregående opplæring 
innen helse- og sosialfag eller helse- og 
omsorgsfag med fagbrev eller autorisa-
sjon. Det kan i særlige tilfelle gjøres opp-
tak på grunnlag av realkompetanse.

Søkerens språkferdigheter vil kunne  
bli vurdert.

Søknad
Søknad sendes gjennom det nasjonale 
opptaket, www.vigo.no, innen 15. april. 
I tillegg sendes nødvendig dokumenta-
sjon direkte til skolen innen søknadsfris-
ten. 

Etter søknadsfristen kan du sende søk-
nad om ventelisteplass direkte til skolen. 
Ta kontakt med skolen, eller se info på 
skolens hjemmesider, fagskolen.oslo.no.
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