FAGSKOLEUTDANNING
Demens og alderspsykiatri

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr fagskoleutdanning over to år
Målgruppen er blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere
og omsorgsarbeidere samt aktivitører

DEMENS OG ALDERSPSYKIATRI
Fagskolen Oslo Akershus v/Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i
Demens og alderspsykiatri som deltidsstudium over to år
Innhold:

Studieplan Demens og alderspsykiatri

Målgruppe: Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis)
Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer
praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte
emner (IKT og studieteknikk).

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene 		
for egne læremidler.

Søknad:

Elektronisk søknad til www.vigo.no. Frist 15. april.
Når du søker fagskoleutdanning skal du i tillegg til selve søknaden på www.vigo.no sende 		
nødvendig dokumentasjon direkte til skolen. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra 		
videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver. Se skolens 		
hjemmeside for nærmere informasjon: www.rud.vgs.no eller ta kontakt per telefon 67 17 63 00.
Søknad etter fristen og frem til skolestart sendes direkte til Rud videregående skole, Hauger 		
Skolevei 15, 1309 Rud.

Bakgrunn
Helse – og sosialsektoren står overfor store utfordringer i årene fremover med økt etterspørsel
etter alle typer helse- og sosial tjenester. Det er
avgjørende at vårt velferdssamfunn klarer å rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell for
å møte brukeres kvalitet på tjenesten og muligheter for egenutvikling.
Utdanningen Demens og alderspsykiatri på fagskolenivå vil være med å møte utfordringene til
blant annet økt kompetanse Stortingsmelding
nr. 47 (2009) – samhandlingsreformen gir i kommunene. Stortingsmelding nr. 25 (2006)- mestring,
muligheter og mening, legger også føringer for en
satsning på kompetanseheving i den kommunale
helsetjenesten.

Hva er fagskole?

Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående opplæring. Det kreves ikke generell studiekompetanse,
men fagskolen bygger på relevant studieprogram i
videregående skole eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år.
Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i
arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Mål for fagskoleutdanning
Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha
etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.
Yrkesutøvere med fagskole i Demens og alderspsykiatri, skal ha grunnleggende omsorgsevne til å kunne møte
den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.
Yrkesutøveren skal ha kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for personer med demens og
alderspsykiatri med vekt på individuelle behov og brukerens individuelle opplevelse av verdighet, brukerens
nærmeste relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljøet.

Modul

Innhold

Modul 1		
Generell del:
		innledende tema, etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, stats- og 			
		
kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi
Modul 2		
Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
		
Aldring, rettsikkerhet, mestring, verdighet, deltakelse, forebygge sykdom
		og funksjonsnedsettelse
Modul 3		
		
		

Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
Personer med demens, personer med psykiske lidelser, utfordrende atferd,
forebyggende arbeid innen alderspsykiatri og demensomsorg

Modul 4		
		
		
		

Organisering, system og ledelse
Organisering av helsetjenesten, Yrkesutøvelse og miljøarbeid, Bruker- og 		
pårørendeperspektiv, Omsorg, samhandling og verdighet, Kommunikasjon og
arbeidsmåter, Relasjonskompetanse, egenutvikling og selvrefleksjon

Modul 5		

Fordypningsarbeid / hovedprosjekt

Organisering av opplæringen
Normert tid

Fagskolepoeng

Uker
helår

Uker
deltid

Undervisning
6 timer/uke

Veiledning
Praksis
2 timer/uke		

Selvstudium
10 timer/uke

Modul 1:

14

8

16

96

32		

192

Modul 2:

9

5

10

60

20		

120

Modul 3:

15

9

18

108

36		

216

Modul 4:

9

6

12

72

24		

144

Modul 5:

13

5

10

60

20		

120

132

350

792

Sum for hele studie							

1670

Praksis

10

Sum
60 38 inkl.
		praksis

76

396

Praksis

Vurdering og kompetanse

Praksis utgjør 10 hele uker og gjennomføres siste
halvdel av studiet (3. og 4. semester). Praksis til
fordypning skal gjennomføres på en arbeidsplass innen
fagfeltet og kan være egen arbeidsplass. Studentene
veiledes av praksisveileder på arbeidsplassen, samt
lærer fra skolen.

Det blir gitt vurdering med karakter til hver modul på
bakgrunn av studentenes tilegnelse av faget. Praksisperioden vurderes som bestått/ikke bestått. Studiet
avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Det utstedes
vitnemål når alle moduler er gjennomført og bestått.

Arbeidsformer og metoder
Undervisningen bygger på moderne pedagogiske prinsipper, med fokus på studentaktive læringsformer. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er: Problembasert
læring, refleksjon, dialogpreget undervisning, forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus,
rollespill, selvstudium, studentundervisning, nettstøttet
opplæring, veiledning, presentasjoner, obligatorisk
praksis, studieoppgaver i praksis.

Fagskolen Oslo Akershus
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etablerer fra 01.08.2014 Fagskolen Oslo Akershus. Oslo
kommune har lang og god erfaring med å drive
fagskole. Etableringen av felles fagskole innebærer
at fagarbeidere i Oslo og Akershus regionen vil ha
tilgang til en rekke fagskoletilbud innen tekniske
fag og helsefag både sentralt i Oslo og regionalt i
Akershus.

Opptak
Krav til opptak er fullført videregående opplæring på
utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag. Søkere
kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering.
Søknad skjer elektronisk på www.vigo.no
Se skolens hjemmeside for nærmere informasjon eller ta
kontakt per telefon: 67176300

Rud videregående skole tilbyr hovedsakelig yrkesfaglige utdanningsprogram og knytter teori og praksis sammen til en helhetlig og grundig opplæring i
samsvar med arbeidslivets krav og behov. Skolens
opplæringstilbud innenfor Helse- og oppvekstfagene har lange tradisjoner og høyt kvalifiserte
faglærere.
Rud videregående skole
Hauger Skolevei 15, 1309 Rud
telefon: 67 17 63 00/21
www.rud.vgs.no

