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Modul Innhold Praksis

Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i 
helse- og sosialfagene

Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering

Emne 5
Fordypningsarbeid

– Emne for fordypningsarbeid skal være prak-
tisk rettet, og konkret være knyttet til praksis og 
et eller flere temaer i utdanningens moduler

10 uker

Totalt 10 ukers praksis

Med forbehold om godkjenning av 
studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus 
tilby fagskoleutdanning i psykisk helse-
arbeid og rusarbeid som deltidsstudium 
over to år.

Fagskoleutdanning i psykisk hel-
searbeid og rusarbeid skal sikre den 
enkeltes, samfunnets og arbeidslivets 
behov for ny kompetanse i tråd med nye 
oppgaver og utfordringer innen helse- 
og sosialsektoren. Utdanningen er derfor 
tverrfaglig, og har et klart brukerper-
spektiv.

Organisering av opplæringen
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell 
med fullført og bestått videregående 
opplæring.
Omfang: Deltidsstudium over to år.
Opplæring en fast dag pr. uke på dagtid. 
Økonomi: Utdanningen forutsettes å 
være fullfinansiert over statsbudsjettet. 
Arbeidsgiver må selv dekke vikarutgifter. 
Skolemateriell dekkes av hver enkelt stu-
dent. Utdanningen er godkjent av NOKUT, 
gir rett til lån/stipend i  Lånekassen.

Bakgrunn
Samhandlingsreformen innebærer 
at kommunene har fått store og nye 
oppgaver innen helsetjenesten. Ny 
folke helse lov styrker bl.a. kommunenes 
ansvar for forebygging og helsefrem-
mende arbeid i alle samfunnssekto-
rer. De ulike leddene i helsetjenesten 
skal i fremtiden jobbe tett sammen,

Dette forutsetter en omfattende 
oppbygging av helsefaglig kompetanse 
i kommunene. Med fagskoleutdanning 
i psykisk helsearbeid og rusarbeid med 
solid tverrfaglig fokus vil du bli en viktig 
medarbeider!

Mål for studiet
Studiet har som overordnet mål utdanne 
reflekterte yrkesutøvere med høy etisk 
forståelse som tar initiativ til, organiserer 
og iverksetter tiltak i samarbeid med 
pasienter/brukere, pårørende, med-
arbeidere og frivillige innen helse- og 
omsorgssektoren.

Ved gjennomført fagskoleutdanning  
skal studenten ha
• Kunnskap om psykiske lidelser og rus-

lidelser og grunnleggende kunnskap 
om forebyggende metoder, behand-
ling og tiltak.

• tilegnet seg kunnskap om bruker-
medvirkning som ideologi, og utviklet 
relasjonskompetanse og reflekterte 
holdninger i møte med den enkelte 
bruker 

• fått grundigere kjennskap til gjel-
dende lovverk som regulerer helse- og 
sosialtjenestens virkefelt 

• utviklet evnen til samhandling i yrkes-
utøvelsen

•  utviklet evne til å utføre selvstendige 
arbeidsoppgaver i forhold til men-
nesker med psykiske problemer og 
rusproblemer.

• blitt bevisst og fått ferdigheter i å 
kvalifisere yrkesutøvelsen jfr. Helseper-
sonelloven og etiske retningslinjer for 
yrkesgruppen.

Kortfattet skisse over innholdet i opplæringen

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Oslo Akershus 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eta-

blerer fra 01.08.2014 Fagskolen Oslo Akershus. Oslo 

kommune har lang og god erfaring med å drive 

fagskole.

Etableringen av felles fagskole innebærer at fag-

arbeidere i Oslo og Akershusregionen vil ha tilgang 

til en rekke fagskoletilbud innen tekniske fag og hel-

sefag både sentralt i Oslo og regionalt i Akershus.
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Opplæring og omfang
Studiet i psykisk helsearbeid består av to-
talt fem emner. Læringsmetodene veks-
ler mellom forelesning, gruppearbeid/ 
individuelle oppgaver, problemløsende 
læring/prosjektarbeid med tverrfag-
lig fokus, praksisorientert undervisning/
situasjons beskrivelser, veiledning, selvstu-
dium og støtte over nettet.

Opplæringen organiseres som et 
deltidsstudium over to år på dagtid. 
Undervisningen på skolen gjennomføres 
en dag pr. uke på dagtid.

Praksis
Praksis utgjør 10 uker og gjennomføres 
i siste del av studiet. Studenten tildeles 
praksisveileder på praksisstedet. Det 
stilles krav om minimum 90 % oppmøte 
for å bestå praksis. Praksisstedet avkla-
res med fagskolen. Fagskolens lærere 
har ansvar for å kvalitetssikre praksis-
perioden. Studenter som har sitt daglige 
arbeid innen feltet kan få anledning til 
å gjennomføre praksis på egen arbeids-
plass. Fordypningsoppgaven skal ta ut-
gangspunkt i et av områdene studenten 
har arbeidet med i praksisperioden.

Arbeidsformer
Opplæringen skal legge vekt på 
arbeids former som fordrer aktiv del-
takelse fra studentene og være nært 
knyttet til studentenes egne erfarin-
ger, problemstillinger fra praksisfeltet, 
utfordringer i arbeidslivet og sentral 
teori. Det vil forsøksvis legges opp til 
opplæring i emner som er spesielt 
relevante i forhold til deltakernes bak-
grunn og arbeid samt problemstil-
linger knyttet til helsearbeid i storby.

Vurdering og kompetanse
Det blir gitt mappevurdering med ka-
rakter til hvert emne på bakgrunn av stu-
dentenes faglige tilegnelse. Praksispe-
rioden vurderes som bestått/ikke bestått. 

Det utstedes vitnemål når alle emnene 
er bestått. 

Opptak
For opptak til videreutdanningen i psy-
kisk helsearbeid kreves fullført og bestått 
videregående opplæring innen helse- 
og sosialfag, helse- og omsorgsfag med 
autorisasjon eller fagbrev eller tilsva-
rende realkompe tanse. Det kan i særlige 
tilfeller gjøres opptak på bakgrunn av 
realkompetanse. Søkerens språkferdig-
heter vil kunne bli vurdert.

Søknad
Søknad leveres til www.vigo.no eller sen-
des direkte til Fagskolen Oslo Akershus. 
Søknadsskjema og mer informasjon om 
innsøking finner du på skolens hjemme-
sider. 

Kurskode FHH14D Psykisk helsearbeid og 
rusarbeid

Søknadsfrist: 15. april

Fagskolen Oslo Akershus
Besøksadresse: 
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0580 Oslo
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Søknad sendes gjennom det nasjonale opptaket, www.vigo.no, innen 15. april.Ta gjerne kontakt med skolen, eller se info på skolens hjemmesider, fagskolen.oslo.no.




