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Psykisk helsearbeid
og rusarbeid
Helsevesenet trenger flere medarbeidere med kompetanse på psykisk
helse og rus, fordi stadig flere personer har sammensatte lidelser. Det er
viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helsetjeneste, og dette studiet
vil gjøre deg bedre i stand til å møte samhandlingsreformens krav om å
forebygge, behandle og samhandle bedre.
Studiet vil gi deg spisskompetanse i
arbeid med mennesker med psykiske
helseproblemer og rusproblematikk.
Du vil lære å planlegge, organisere og
iverksette tiltak for brukere i samarbeid
med brukere, pårørende, medarbeidere,
andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor
helse- og omsorgsektoren. Utdanningen
vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i
ditt arbeid.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gir 60 studiepoeng og er bygd
opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over
praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10
ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis
kan gjennomføres på egen arbeidsplass,
hvis den er relevant for studiet, eller som
tradisjonell utplassering på en annen
arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i
tillegg til praksis og hovedprosjekt:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende
arbeid
Behandlingstiltak, oppfølging og
koordinering
Praksis
Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolespesialist
innen psykisk helsearbeid og rusarbeid
og kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er
bemannet med helsepersonell, innen rus
og psykisk helsevern i kommunene og
innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

Høyere yrkesfaglig utdanning
En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet utdanning som bygger på
videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag,
med en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger
på alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev,

til mer generelle studieforberedende
programmer. Kompetansen må fornyes
og videreutvikles, og den yrkesfaglige
utdanningen har fordelen av å være tett
koblet til arbeidslivet.

Opptak til fagskoler

Fra 2020 kan du søke fagskoleutdanninger gjennom Samordna opptak.

Nå kan du søke
fagskoleutdanninger
gjennom Samordna
opptak.

Kuben Yrkesarena

Studietilbudet psykisk helsearbeid
og rusarbeid
Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev /vitnemål og
autorisasjon.

Godkjente fagbrev:
•
•
•
•

Barne- og ungdomsarbeider
Helsefagarbeider
Ambulansearbeider
Aktivitør

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve
etter søknadsfristen og før skolestart,
kan du få plass på vilkår om at du består
fagprøven.
2. Fem års relevant praksis innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles
allmenne fag tilsvarende de to første
årene i yrkesfaglige studieretninger.
Studiet undervises på norsk, og studentene må ha tilfredsstillende norskkunnskaper
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