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1.0 Om studiet og studieplanen 
 

1.1 Om studiet 

Studieretningens målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse 

og faglig kompetanse, kartlegger og iverksetter tiltak. Dette gjøres i samarbeid med pasienten/ 

brukeren, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og 

frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.  

Studentens studieløp og yrkesutøvelse knytter livslang læring i et samfunnsperspektiv. 

 

1 Kilde: NOKUT – kvalitetsområder for studieprogram 

 

Fagskoletilbudet «Psykisk helsearbeid og rusarbeid» er 1- årig fagskole, gjennomført som 2-årig 

deltidsstudium ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), avdeling Chr. Thams.  Det er mulig å følge 

studiet som et desentralisert studium ved hjelp av videokonferanse. 

 

1.2 Studieplanen 

Det nasjonale planverket for denne fordypningen består av: 

• Denne planen 

• Nasjonal standard (Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning, generell del) 

 

Hensikten med studieplanen 

Hensikten med studieplanen er å gi studenten nødvendig informasjon om studiet. I studieplanen skal 

studenten kunne finne alt av informasjon som trengs for å kunne planlegge og gjennomføre sitt 

studium. I planen vil du som student kunne finne: 

  

https://www.nokut.no/contentassets/5979c996834c47f4a296269de44436b0/kvalitetsomrader_for_studieprogram.pdf
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• Læringsutbytte som forventes nådd både på overordnet nivå og på emnenivå 

• Hvordan studiet er oppbygd og organisert 

• Progresjon i studiet og når de ulike emnene gjennomføres 

• Hvilke undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som benyttes 

• Hvilke arbeidskrav som gjelder 

• Henvisning til pensum og støttelitteratur som benyttes 

• Hvilke emner som avsluttes med eksamen og hvordan eksamen gjennomføres 

1.2.1 Bruk av studieplanen 

Studieplanen bør brukes som et oppslagsverk gjennom hele studiet og er å betrakte som en avtale 

mellom skole og student. 

  

1.2.2 Revisjon av studieplanen 

Studieplanen revideres årlig. Faglig ansvarlig sørger for at planen blir revidert i samarbeid med 

aktuelle parter i arbeidslivet. En slik gjennomgang vil sikre at fagstoffet er oppdatert. 

 

1.3 Omfang, nivå og forventet arbeidsmengde 

Omfang i antall studiepoeng: 60 studiepoeng 

Nivå i NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk): 5.1  

Studiepoeng sier noe om arbeidsmengden studenten må påberegne å bruke i løpet av hele studiet.  

Utdanningstilbudet er organisert som et deltidsstudium over 2år. 

Forventet arbeidsbelastning iberegnet selvstudier er ca. 1650 timer  

Dette betyr i praksis ca. 20 timer arbeidstimer pr. uke inkl. undervisning. 

I våre deltidsutdanninger med nettstøtte, er den reelle undervisningen redusert i forhold til 

heltidsstudiet og krever derfor en større grad av selvstudium, spesielt mellom samlingene. 

I tabellen under vises den totale arbeidsmengden studenten er forventet å måtte bruke fordelt på 

undervisning/forelesninger, veiledning og selvstudium. 

Læringsaktivitet deltid 2år (50 % studieprogresjon) Antall timer 

Undervisning/forelesning/ekskursjon og veiledning på samlinger  420 timer 

Veiledning i basisgrupper 120 timer 

Praksis 375 timer 

Selvstudie og eksamensforberedelser, annet eget arbeid  735 timer 

Sum arbeidstimer (læringsaktivitet) (100%) 1650 timer 
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2.0 Opptakskrav 
 

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 

 

a) fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. jfr reglement for 

fagskolene i Trøndelag §2-3. For relevante fag-/svennebrev, se punkt c) under. 

 

b) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse – jfr reglement for fagskolene i Trøndelag 

§2-1b 

Dokumentert yrkeserfaring innen områdene listet under er relevant ved opptak på grunnlag av 

realkompetanse: 

c) Fagbrev som kvalifiserer for inntak til psykisk helsearbeid og rusarbeid: 

Barne- og 

ungdomsarbeid 

Helsefag 

arbeider  

 

Helsesekretær 

 

Aktivitør  

 

Ortopedi- 

tekniker  

 

Hudpleier  

 

Portør  

 

Ambulansefag Apotekteknikk 

 

Fotterapi  

 

Tannhelse- 

sekretær 

 

 

 

3.0 Overordnet læringsutbytte 
 

Høyere yrkesfaglig utdanning bidrar til utvikling og ny kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse, beskrevet som overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB) og 

emnespesifikke læringsutbyttebeskrivelser (E-LUB) i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring (NKR).  

Kunnskap handler om forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, 

fagområder og/eller yrker. Ferdigheter omhandler evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer 

og oppgaver. Det finnes ulike typer ferdigheter: kognitive, praktiske, kreative og kommunikative 

ferdigheter. Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i 

ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i 

utdannings- og yrkessammenheng.  

Læringsutbyttene for de enkelte emnene (E-LUB) er beskrevet under hvert enkelt emne lengre ut i 

studieplanen 
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 Overordnet læringsutbytte (O-LUB) for studenten: 
K

u
n

n
sk

ap
 

K 1. har kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser og hvordan disse kan 

forebygges og behandles 

K 2. har innsikt i sentrale lover og forskrifter som regulerer rettigheter og plikter 

for pasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere innen helse- og 

rusomsorg 

K 3. har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene for mennesker med 

psykiske lidelser og ruslidelser er organisert 

K 4. kan oppdatere sin kunnskap innen psykisk helse- og rusarbeid for å ivareta 

brukeres individuelle behov 

K 5. har kunnskap om etiske teorier og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med 

brukere med psykiske lidelser og ruslidelser 

K 6. forstår betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid i 

rehabiliteringen av brukere med psykiske lidelser og ruslidelser 

K 7.        har forståelse for psykiske lidelser og ruslidelser i et 

samfunnsperspektiv 

 

Fe
rd

ig
h

e
te

r 

   

F 1. kan anvende kunnskap om mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser 

for å delta i planlegging, organisering og iverksetting av tiltak og metoder 

F 2. kan anvende kunnskap og samhandlingskompetanse i veiledning av 

pasienter/brukere for å oppnå mestring og aktiv problemløsning 

F 3. kan kommunisere og samhandle med pasienter/brukere, pårørende og 

fagpersoner for å gjennomføre hensiktsmessige tiltak  

F 4. kan finne informasjon og fagstoff om helsefremmende arbeid, og gjennom 

dette bidra til å forebygge problemutvikling, sykdom og 

funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid 

F 5. kan kartlegge ressurser og identifisere behov hos pasienter/ brukere med 

psykiske lidelser og ruslidelser for å iverksette helsefremmende tiltak 

 

G
e

n
e

re
ll 

ko
m

p
et

an
se

 

G 1. har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i psykisk helse- og 

rusarbeid og kan reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger 

faglig og etisk  

G 2. har utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar samarbeid med 

pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner, ivaretar brukermedvirkning, 

og ser behovet for meningsfull aktivitet for mennesker med psykiske 

lidelser og ruslidelser 

G 3. kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske 

lidelser og ruslidelser for å vurdere og ivareta deres behov for omsorg, 

behandling og oppfølging 

G 4. kan bygge relasjoner i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle sin 

kompetanse og forståelse for pasienter/brukere og fagfeltet 

G 5. kan utvikle tjenestetilbudet gjennom erfaring- og kunnskapsdeling på 

arbeidsplassen  
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4.0 Studiestruktur/organisering og progresjon  
 

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid på deltid har en normert studietid på 2 år med 

50 % studieprogresjon. Studentens arbeidsbelastning er delt inn i undervisning, veiledning og 

selvstudier. Med utgangspunkt i en semesterlengde på 19 uker bør du beregne ca. 20 studietimer per 

uke. Den totale arbeidsbelastning for 2 semester utgjør ca. 825 timer pr år og totalt 1650 timer over 

2år (4 semester). Pensum omfatter ca. 2500 sider. 

I deltidsutdanningene med nettstøtte er den reelle undervisningen redusert i forhold til 

heltidsstudiet, og krever derfor en større grad av selvstudium.  

4.1 Emneoversikt  

Emnene er byggesteinene i studieprogrammet og utgjør til sammen 60 studiepoeng. 

Emnekode Emnenavn Omfang 

(Studiepoeng) 

 

Total 

belastning 

(Timer) 

00HH14A Felles grunnlag for helsefag 14 297,5 

00HH14B Helsefremmende og forebyggende arbeid 8 170 

00HH14C Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene 14 297,5 

00HH14D Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 10 212,5 

00HH14E Hovedprosjekt 14 297,5 

00HH14P Praksis 0 375 

 Totalt 60 1650 

4.2  Organisering  

Det skal foreligge en plan for opplæringen hvor det framgår hvilke emner og temaer som 

gjennomføres i hvilke perioder, hvilke aktiviteter som skal skje inkludert de vurderings- og 

evalueringskriterier som skal benyttes. Emnene må gjennomføres i den rekkefølgen de er spesifisert 

og obligatoriske arbeider (arbeidskrav) for foregående emne må være levert og bestått før eksamen 

kan avlegges og neste emne kan påbegynnes. Dette sikrer en faglig progresjon hos studentene 

Dette skal gjøres kjent for studentene. Alle arbeidskrav skal være definert og skal inngå i planen og 

gjennomgås med studentene.  

Emner fordelt på 4 semester – en fast undervisningsdag i uka 

1. og 2. semester 

Su
m

 3
0

 s
tu

d
ie

p
o

en
g 

 

3. og 4. semester 

Su
m

 3
0

st
u

d
ie

p
o

en
g 

00HH14A (Høstsemester) 

Felles grunnlag for helsefag  

00HH14C (Høstsemester)  

Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene 

(fortsettelse fra 2.semester) 

00HH14B (Vårsemester)  

Helsefremmende og forebyggende arbeid  

00HH14D (Høstsemester)  

Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 

00HH14C (Vårsemester) 

Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene 

00HH14P  

Praksis (avsluttes 3. semester) 

00HH14P  

Praksis – (gjennomføres 2. og 3. semester) 

00HH14E (Vårsemester) 

Hovedprosjekt  
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5.0 Undervisnings- lærings og vurderingsformer 
 

Studiestedets undervisning har fokus på studentaktive læringsformer. I tillegg er det et viktig 

pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Det 

innebærer at studenten aktivt må oppsøke læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolen har en viktig 

funksjon rundt tilrettelegging for læring og å støtte/veilede studenten i læreprosessen. 

Skolens arbeidsformer skal være relevante og hensiktsmessige for å nå det ønskede læringsutbyttet 

for utdanningen. Dette innebærer at studenten i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til 

samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsning.  

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter 

både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Følgende undervisningsformer og læringsaktiviteter benyttes; 

• Dialogbasert undervisning: 

Dialogbasert undervisning skal hjelpe studentene til å få et bedre overblikk og forståelse for 

faget samtidig som de blir mer aktivt deltakende. Gjennom dialogens kunnskapsproduksjon 

og fornyelse av forståelsen for faget, bidrar denne dialogen til å trene opp de muntlige 

ferdighetene som er viktig for fagligheten studiet bygger på, samtidig som studenten blir 

inspirert til å søke etter mer kunnskap. 

 

• Problembasert undervisning: 

I problembasert læring defineres et eller flere problem som studentene skal besvare, og så 

skal de selv arbeide med å finne gode kilder og framgangsmåter for å løse problemet. 

Problemene kan gjerne være praksisnære, knyttet til et kasus, men kan også være mer 

overordnet.  

 

• Prosjektarbeid: 

Prosjektarbeid som læreform har mye til felles med prosjektarbeidsformer i næringslivet. 

Gjennom arbeidsformen blir studenten presentert for eller finner selv et problem som skal 

analyseres, utforskes, utvikles og helst finne gode løsningsalternativer til. Arbeidsformen 

bygger gjerne på flere emner i studiet og den erfaringen studenten allerede har. 

Prosjektorganisert læring bygger på begreper som; problem, deltakelse, samarbeid, erfaring 

og refleksjon. Målet er å utvikle en bred kompetanse, lære et fag og å bli en god 

prosjektleder eller prosjekt medarbeider. 

 

• Rollespill: 

Rollespill som undervisningsform gir studentene muligheter til å trene på virkelighetsnære 

situasjoner. Rollespillets didaktiske styrke er evnen til å formidle opplevelse, hvor erfaring er 

et resultat. I gjennomføringen av rollespill er ikke utfallet gitt på forhånd, og læring kan med 

dette oppstå på bakgrunn av blant annet refleksjon og argumentasjon. Studentene bidrar til 

egen læring gjennom å aktivt skape, og utvikle forståelse i det interaktive samspillet.  
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• Forelesninger: 

En forelesning er en undervisningsform hvor studentene sitter i en sal og hører på en 

foreleser som snakker om et faglig tema relatert til et gitt studium. Under en forelesning 

gjengir foreleser fagstoffet med litt andre ord enn det som står i boka og kan bidra til å gjøre 

pensum litt med forståelig. Du kan også lære deg å forstå hva som er viktig og mindre viktig 

gjennom forelesninger - og hva det er meningen at du skal lese selv. Læringsutbyttet fra 

forelesningen avhenger i stor grad av forventningene til og målet med forelesningen. 

 

• Oppgaveløsning: 

Oppgaveløsning individuelt eller i grupper er med på å trene og øve opp ulike ferdigheter 

innen bestemte emner og tema. Oppgaveløsning er også en effektiv måte å forberede seg til 

prøver, eksamener og andre bestemte oppgaver som krever trening, forståelse og mestring. 

 

• Presentasjoner: 

En presentasjon er bare så god som den som har laget den. Gjennom studentundervisning og 

presentasjon av eget og andres arbeid, internt eller eksternt, er metoder som er målrettet 

for å kunne bli dyktig i muntlige situasjoner foran et publikum, ansatte osv. Det er viktig med 

gode vurderingskriterier for å kunne gi gode tilbakemeldinger. 

 

• Veiledning:  

En veileder bistår gjennom sin faglige innsikt og holdning en person i å definere egne 

utfordringer og få kunnskap og ferdigheter til å håndtere disse. Veiledning forutsetter gode 

kommunikasjonsferdigheter hos veilederen. Det er viktig at det etableres en god relasjon 

mellom partene. Sentralt i veiledning er at veilederen etter beste evne forsøker å finne ut 

hvor den andre er i sin lærings- og endringsprosess. Målet med veiledning er at 

mestringskompetansen styrkes gjennom oppdagelse og læring.  

 

• Individuelle arbeidskrav: 

Arbeidskrav skal fungere som pedagogisk verktøy i prosessen mot å oppnå læringsutbytte og 

gis for å fremme studentens progresjon og utvikling. Obligatoriske arbeidskrav finnes i ulike 

former avhengig av emnets innhold og hvilket læringsutbytte som skal oppnås.  

 

Arbeidskrav er alle former for obligatoriske arbeider og prøver som settes som vilkår for å 

avlegge eksamen eller få emnekarakter. Med obligatorisk menes her at arbeidskravet må 

være godkjent før en student kan avlegge avsluttende prøve eller eksamen i emnet. 

Studenter som ikke har oppfylt arbeidskravet har ikke rett til å avlegge avsluttende prøve 

eller eksamen.  

 

Arbeidskrav skal fremgå av emneplanen. Antallet arbeidskrav og formen på arbeidskravene 

skal beskrives kort (skriftlig, muntlig, individuelt/gruppe mm.). De nærmere kriteriene for å få 

godkjent arbeidskravet skal fremgå av oppgaveteksten og/eller emneplanen, og må stå i 

forhold til forventet progresjon for emnet på tidspunktet for gjennomføringen av 

arbeidskravet. 
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Tidspunktet for gjennomføring av arbeidskrav bør fastsettes i så lang tid før avsluttende 

emneprøvedato/eksamensdato at det er tilstrekkelig tid til både å gi tilbakemelding på 

arbeidskravet, klage på dette og eventuelt gi et nytt forsøk ved ikke-godkjent. 

 

• Kollokvie-/gruppearbeid: 

En kollokvie er en gruppe der studenter som studerer samme fag kan samarbeide om å forstå 

stoffet de leser parallelt med at de følger forelesninger og leser pensumlitteraturen hver for 

seg. Det viktigste arbeidet i kollokviegruppen er å finne ut i felleskap hva som er 

hovedpoengene i pensumtekstene samt å diskutere ting som dere synes er vanskelige å 

forstå. 

 

• Ekskursjoner: 

Ekskursjon er en undervisningsmetode som er nøye planlagt og som skal bidra til å øke og 

utvide studentenes kunnskap som er oppnådd i klasserommet ofte kombinert med flere 

emner og tema. Metoden bidrar også til reell arbeidslivsrelevans og for å vekke studentens 

indre motivasjon og interesse for læring til å søke etter mer kunnskap. 

 

• Selvstudium: 

Selvstudium er å studere på egen hånd, uten undervisning eller veiledning av lærer og krever 

en stor innsats fra studentens side.  

Undervisningsformer og læringsaktiviteter er relatert til hvert enkelt emne og er beskrevet i de 

aktuelle emnebeskrivelsene. 

 

Skolen skal søke å fremme studentenes læreprosess og faglige kunnskaper.  

I praksis betyr dette at vi tilstreber; 

• gode relasjoner mellom lærer og studenter 

• en tydelig og effektiv undervisning 

• tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser 

• underveisvurdering - regelmessig bruk av tilbakemelding 

• sammenheng mellom læringsutbytte, innhold og arbeidsmåter 

• forventninger til studentens prestasjoner og kontroll av disse 
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5.1 Læringsaktiviteter mellom samlingene 

Som student forventes det høy egenaktivitet mellom samlingene. Det forventes at studentene:  

• Arbeider aktivt med innleveringsoppgaver (arbeidskrav) slik at de leveres innen fristen  

• Studerer og reflekterer over utlagt fagstoff på læringsplattformen,  

• Ser igjennom videoer som er lagt ut på læringsplattformen  

• Søker etter aktuelt fagstoff på internett  

• Tar kontakt med faglærere via e-post, læringsplattformen eller på telefon dersom du trenger 

hjelp eller veiledning  

• Er aktiv på diskusjonsforum som opprettes av faglærere  

• Holder jevnlig kontakt med, og samarbeider med medstudenter spesielt studenter i samme 

gruppe  

 

5.2 Basisgrupper/kollokviegrupper 

Ved studiestart blir det etablert tverrfaglige basisgrupper på 3-5 studenter i hver gruppe. Gruppene 

bør fortrinnsvis fungere gjennom hele studiet. Funksjonen og arbeidsformen til gruppene vil veksle 

og være avhengig av hvilket tema som står i fokus.  En vil i størst mulig grad organisere gruppene 

geografisk, lokalt hos THYF, Chr Thams og rundt de stedene studentgrupper følger undervisningen via 

videokonferanse, slik at de lettere kan møtes mellom samlingene.  Dette er likevel ikke til hinder for 

at en i noen tilfelle kan etablere grupper med stor geografisk avstand, men da må studentene i tillegg 

til fysiske møte, også bruke kommunikasjonsteknologi som tillater møte og samarbeid.   

Gruppene kan bli brukt i tilrettelagt undervisning, arbeid med studiekrav, arbeid med 

litteratur/pensum, refleksjon over egen læring og evaluering av studieopplegget.  

Basisgruppene/kollokviegruppene er også ett viktig redskap for personlig vekst og utvikling der 

gruppeprosessen er vektlagt. Arbeidet i gruppene er obligatorisk og forpliktende. Det skal gi rom for 

refleksjon, og stimulere til utvikling og bevisstgjøring av så vel god etisk generell kunnskap samt 

evnen til å bruke dette i egen yrkesutøving. 

 

Formålet er at basisgruppene/kollokviegruppene skal være: 

• produkt- og prosessorienterte arbeidsgrupper 

• utgangspunkt for å fokusere på gruppedynamikk, og hvordan ulike ståsteder kan styrke 

beslutningsprosessene 

• redskap for egen vekst og utvikling  

• plattform for tilbakemeldinger og utvikling 
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5.3  Veiledning 

Faglærer vil ha ei viktig rolle som veileder og for å legge til rette for læring.  I studentens arbeid med 

oppgaveløsning, prosjektarbeid, praksis og i gruppeprosessene, skal veiledning fokusere på hvordan 

ny kunnskap kan bli brukt mest mulig bredt i sammenheng mellom gammel og ny kunnskap. 

Veiledning blir brukt både i forbindelse med det teoretiske arbeidet og som ett ledd i den individuelle 

students- og gruppas utviklingsprosess.  Veiledning bør ha som mål å vise sammenheng mellom teori 

og praksis. Refleksjon før, under og etter handling er vesentlig for at yrkesutøvelsen skal bli god. 

 

5.4  Tilrettelegging 

For studenter med lærevansker (dysleksi o.a.) kan tilrettelegging bli gjort etter behov gjennom 

samarbeid mellom student og studiested jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 15. 

Søknad om tilrettelegging gjøres via eget skjema; https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-

yrkesfagskole/studentinfo/tilrettelegging-ved-eksamen/ 

Ved behov for ekstra hjelp til oppgaver / gjennomgang av stoffet kan studentene kontakte 

faglærerne via læringsplattformen Canvas  

Eksamen kan bli tilrettelagt etter vurdering jf. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved 

Trøndelag høyere yrkesfagskole § 4-8. Det gis normalt utvidet tid med inntil 25 % av normal 

eksamenstid. 

Systemet med tilgjengelig videoopptak av teorisamlingene og deler av de praktiske samlingene, gjør 

at det meste av lærestoffet er tilgjengelig som lyd/video for de som har problem med lesing, eller 

som har problem med å være til stedet på alle forelesingene.  

Opptakene er tilgjengelig helt fram til emnet avsluttes ihht skolens GDPR. 

 

5.5  Arbeidskrav generelt 

Arbeidskrav må være bestått før studenten kan få emnekarakter eller gå opp til eksamen. 

Skolen setter følgende arbeidskrav på generelt grunnlag 

• aktiv deltakelse i opplæringen 

• ha kamera slått på dersom du deltar digitalt i skolens undervisning jf. reglement for THYF 

• bidra til læring i klassen eller gruppen 

• aktiv deltakelse i veilednings- og evalueringsmøter   

• alle obligatoriske innleveringer i emnet skal være gjennomført og godkjent  

• 80 % oppmøte på obligatoriske samlinger 

Dersom ikke alle arbeidskravene er oppfylt når sluttkarakter vurderes, settes karakteren ikke bestått.  

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/tilrettelegging-ved-eksamen/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/tilrettelegging-ved-eksamen/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/reglement/
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5.6  Arbeidskrav (innleveringsoppgaver)  

Avhengig av størrelse på tema som inngår i et emne, vil studenten bli pålagt å levere arbeidskrav 

(innleveringsoppgaver). Arbeidskrav blir vurdert med bestått/ikke bestått. En student som blir 

vurdert med ikke bestått kan etter veiledning får tilbud om å levere på nytt. Det er studentens ansvar 

å ta kontakt med faglærer.  

Alle obligatoriske arbeidskrav (innleveringsoppgaver) skal leveres innen fristen. Hvis 

innleveringsfristen ikke overholdes uten avtale, vil innleveringen vurderes til ikke bestått.  

En student som ikke klarer å overholde fristen, må i god tid før fristen avtale ny frist/nytt arbeidskrav 

med aktuell faglærer. I god tid er minimum ei uke før fristen utløper. 

Gyldig grunn er sykdom eller velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal 

leveres/være poststemplet senest en uke etter fristen gikk ut.  

 

5.7 Zoom og videoopptak 

THYF avd. Chr. Thams gjør oppmerksom på at det blir gjort videoopptak av alle forelesninger. 

Opptakene blir gjort tilgjengelig i skolens læringsplattform som hjelp og kvalitetssikring til studentene 

ved fravær, repetisjon og som ekstra støtte for studenter med lærevansker. Som student aksepterer 

du bruk av Zoom video og videoopptak ved THYF avd. Chr. Thams.  

Videoopptakene slettes når emnet er avsluttet, iht. skolens kvalitetssystem. 

 

5.8 Krav til digital deltakelse 

Forelesning og undervisning er en toveis interaksjon jfr. pkt. 5.5 og 5.7.  For å lykkes med våre 

forelesninger krever vi av våre studenter, som velger digital deltakelse, har sine webkamera slått på, 

samt skriver inn riktig navn (for- og etternavn) i visningsskjermen.  

TIPS! Zoom har en filterfunksjon som gjør det mulig å endre bakgrunn eller gjøre bakgrunn uklar, slik 

at fokuset kun blir deg som student. 

 

5.9 Skikkethetsvurdering 

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne 

utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, 

fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, 

er ikke skikket for yrket. Skikkethetsvurdering skal gjennomføres gjennom hele studiet og er en 

forutsetning for at studenten kan få vitnemål etter fullført utdanning, jf. lov om høyere yrkesfaglig 

utdanning § 26 

Studenten må søke og levere politiattest til skolen før første praksisperiode – jfr. Forskrift om 

fagskoleutdanning Kap.l 3 
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6.0 Vurdering 
 

All vurdering skal ta utgangspunkt i læringsutbytte for det enkelte emnet. I alle studiets emner skal 

studentene arbeide med, og levere arbeidskrav som omhandler sentrale tema innenfor studiet, og 

foregår både gjennom underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen kan være både 

muntlig og skriftlig. Studentenes faglige kompetanse synliggjøres også gjennom refleksjon og 

diskusjon på studiesamlingene. Vurderingsformen bestemmes av formålet med vurderingen og vil 

variere innenfor hvert enkelt emne og innenfor studieforløpet som helhet.  

6.1 Hvert emne og eksamen blir vurdert med karakter 

Tabellen under gir en kvalitativ beskrivelse av de enkelte karakterene. Karakteren A er beste karakter 

og E er dårligste karakter for å bestå emnet/eksamen. Karakteren F innebærer at emnet/eksamen 

ikke er bestått. 

Er vurderingen satt til ikke bestått er ikke kravet for karaktervurdering til stede. 

6.2 Ikke bestått arbeidskrav, prøver eller emneprøve/eksamen 

Studentene har rett til totalt 3 forsøk på å bestå arbeidskrav, prøver eller emneprøve/eksamen. 

Andre forsøk kan være en muntlig eller skriftlig utdyping av arbeidskravet. Tredje forsøk er et nytt 

skriftlig arbeidskrav, uten mulighet for veiledning, se pkt.5.5 og 5.6.  

Forventet sensur skal publiseres i Canvas fortløpende og senest innen 3 uker etter innleveringsfrist. 
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6.3 Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karakternivåene 

Følgende tabell beskriver karaktertrinnene for formell vurdering i emner og eksamen.  

 

6.4 Kriterier for vurdering av skriftlige arbeidskrav  

Skriftlige arbeidskrav vurderes i forhold til følgende kriterier:  

 

Krav til faglig profil og kunnskap  

Besvarelsen skal vise at den oppfyller oppgavens læringsutbyttebeskrivelse.  

Besvarelsen skal beskrive relevant funksjons- og ansvarsområde for studiet og gjenspeile 

praktiske problemstillinger innen det aktuelle emnet. Studenten skal benytte pensum og 

relevant teori for å belyse og faglig begrunne oppgavens besvarelse. Besvarelsen skal vise at 

studenten kan finne frem i pensum og relevant litteratur og vise forståelse for dokumentert 

arbeid og kunnskapsbasert praksis 

 

  

Nivå Symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

Over middels 

grad av 

måloppnåelse 

A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse. 

B Meget god prestasjon. 

Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse. 

Middels grad av 

måloppnåelse 

C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. 

Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 

Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse. 

Under middels 

grad av 

måloppnåelse 

E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene til bestått, men heller 

ikke mer.  

Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse. 

F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det 

gjelder kunnskaper, ferdigheter eller generell kompetanse. 
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Metodisk redegjøringskrav 

Det skal gjøres rede for metodevalg og vise evne til å finne fram kildestoff, bruke kilder i 

behandlingen av eget materiale, og til å vise saklig kildekritikk. Oppgaven må være utført i 

samsvar med gjeldende etiske retningslinjer for oppgaveskriving, herunder korrekt bruk av 

kilder.  

Besvarelsen skal ha en form som samsvarer med skolens retningslinjer for oppgaveskriving. 

 

Selvstendighet og drøfting  

Besvarelsen skal vise selvstendige vurderinger og at temaet behandles saklig, kritisk og 

analytisk med drøfting av standpunkter og påstander.  

Sammenheng mellom teori og praksis skal belyses ved hjelp av praksiseksempler.  

 

Originalitet/plagiat 

Besvarelsen må ikke ha påfallende likhet med andre besvarelser eller annet publisert 

materiale, i henhold til lovdata, forskrift kapittel 7.  

 

 

6.5 Emneprøve/emneeksamen 

6.5.1 Fravær ved emneprøve 

Fravær ved avsluttende emneprøve må dokumenteres med sykemelding. Gyldig grunn er sykdom 

eller velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet 

senest tre uker etter at emneprøve ble avholdt. Jf. kapittel 4. Forskrift om høyere yrkesfaglig 

utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny emneprøve. Se skolen hjemmeside. 

www.thyf.no 

 

6.5.2 Ny oppmelding til emneprøve ved ikke bestått prøve 

Dersom en student har oppnådd bestått emnekarakter (A, B, C, D, E) og den avlagte emneprøven blir 

vurdert til strykkarakter F, er det mulig så snart emnekarakteren er blitt offentliggjort og klagefristen 

er utløpt, å melde seg opp til ny emneprøve. Studenten er selv ansvarlig for oppmelding til ny 

emneprøve. 

Frist for oppmelding vår er 20.januar. 

 Ny-emneprøve for avholdt prøve i høstsemesteret, gjennomføres uke 10 

Frist for oppmelding høst er 1. september. 

Ny-emneprøve for avholdt prøve i vårsemesteret, gjennomføres uke 43 

Oppmelding til ny emneprøve finner du på skolens hjemmeside  

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/eksamensinformasjon/ 

https://lovdata.no/forskrift/2021-06-30-2379/§7-1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-06-30-2379
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/eksamensinformasjon/
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6.6 Vurdering av Hovedprosjekt  

Hovedprosjektet er avsluttende studieeksamen, og består av skriftlig fordypningsdel og individuell 

muntlig samtale. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fulgt obligatorisk, avtalt 

undervisning og gjennomført praksis med godkjent resultat, samt bestått alle emnene i studiet. 

Hovedprosjektet kan utarbeides individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter. Besvarelsen sensureres 

av intern og ekstern sensor, og vurderes med hel karakter A-F, jfr. pkt. 5.4, 5.4.1 og 5.6.1.  

Omfang  

Besvarelsen skal være på 5.000 ord (+/- 10 %) ved individuell levering, og 6.000 ord (+/- 15%) ved 

gruppeinnlevering.  

Det gis en samlet karakter på eksamen hvor den muntlige delen veier tyngst, dersom det er et sprik 

mellom muntlig og skriftlig prestasjonsnivå. Muntlig eksamen vurderes av en intern og en ekstern 

sensor. Ekstern sensor skal ha faglig kompetanse på lik linje med lærerne. 

Ved ikke fullført eksamen utstedes kompetansebevis for fullførte og beståtte emner. 
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7.0 Emneeksamen 
 

Studiet psykisk helse- og rusarbeid har 4 emneeksamener. Se Forskrift om fagskoleutdanning Kapittel 

4. Lovdata.no kapittel 4. 

Hvert emne avsluttes med en skriftlig emneeksamen, hvor studenten selv arbeider fram en aktuell 

problemstilling med tilknytning til emnet. Oppgavens omfang er på 2500 ord (+/-10%). Avsluttende 

emneeksamen vurderes i karakteren A-F.  

Følgende eksamensformer kan benyttes:  

• skriftlig eksamen under tilsyn 

• muntlig eksamen  

• mappeeksamen 

• skriftlig hjemmeeksamen  

• ferdighetsprøver  

• prosjektarbeid  

• PBL- problembasert læring 

Ved ikke fullført eksamen utstedes kompetansebevis for fullførte og beståtte emner. 

Eksamensbesvarelsen blir vurdert av faglærere som har undervist i tema som inngår i det aktuelle 

emnet sammen med en ekstern sensor. Faglærere og sensor vurderer i felles sensormøte om aktuelt 

læringsutbytte for emnet er nådd, og setter en endelig eksamenskarakter. 

Ekstern sensor skal ha faglig kompetanse på minimum samme nivå som utdanningsprogrammet. 

Ved ikke fullført eksamen utstedes kompetansebevis for fullførte og beståtte emner.  

7.1 Fravær ved eksamen/avsluttende prøve 

Fravær ved eksamen/avsluttende prøve må dokumenteres med sykemelding. Gyldig grunn er 

sykdom eller velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være 

poststemplet senest tre uker etter at eksamen ble avholdt. Jf. kapittel 4. Forskrift om høyere 

yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny eksamen. Se skolen hjemmeside. www.thyf.no 

 

7.2 Ny oppmelding til eksamen ved ikke bestått eksamen 

Dersom en student har oppnådd bestått emnekarakter (A, B, C, D, E) og den avlagte eksamen blir 

vurdert til strykkarakter F, er det mulig så snart eksamenskarakteren er blitt offentliggjort og 

klagefristen er utløpt, å melde seg opp til ny eksamen. Studenten er selv ansvarlig for oppmelding til 

ny eksamen. 

Frist for oppmelding vår er 30.april. Frist for oppmelding høst er 1. oktober. 

Oppmelding til kontinuering/ny eksamen finner du på skolens hjemmeside 

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-

yrkesfagskole/studentinfo/eksamensinformasjon/ 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-06-30-2379
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-06-30-2379
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/eksamensinformasjon/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studentinfo/eksamensinformasjon/
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8.0 Sluttdokumentasjon 

 

8.1 Vitnemål  

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål jf. §5-1 vitnemål, forskrift om 

yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

8.2 Karakterutskrift  

Studentene kan etter fullført emne få tilgang til sine emnekarakterer via skolens studentweb.  

https://trondelag.kongarthur.no/admitselfservice/tfk/login#Login 

Ved innlogging første gang må du logge inn med din private e-postadresse (den du brukte ved søking 

til Samordna opptak), trykke «Glemt passord» og lage deg et nytt passord. 

Karakterutskrift utsendes kun på forespørsel fra den enkelte student. Se www.thyf.no for mer 

informasjon. 

8.3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål  

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må 

minst 30 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det 

er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å 

utstede vitnemålet.  

 

  

https://trondelag.kongarthur.no/admitselfservice/tfk/login#Login
http://www.thyf.no/
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9.0 Begrunnelser og klagebehandling 

 

9.1 Klage på sluttvurdering – emne- eksamenskarakter  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5 

https://lovdata.no/forskrift/2020-04-21-907/§4-1 

Emnekarakter og eksamenskarakter kan påklages i henhold til Forskrift om fagskoleutdanning ved de 

fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. Klagefrist er 3 uker etter at karakteren er gitt. Karakter på 

prøver og innleveringer gitt underveis i et emne kan ikke påklages. 

9.2 Begrunnelse for sluttvurdering – emne- eksamenskarakter 

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Hvis karakteren er gitt for en 

muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik 

begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet. Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og 

studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter 

at karakteren blir kunngjort. Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve 

begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere 

enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort. 

9.3 Tid på sensur/vurdering  

Forventet sensur skal publiseres i Canvas fortløpende og senest innen 3 uker etter innleveringsfrist 

eller prøver er gjennomført. 

Sensur som fører fram til en emne- eller eksamenskarakter skal generelt foreligge innen tre uker hvis 

ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Utvidet tid til sensur, skal godkjennes av 

skolens ledelse. 

9.4 Om læringsplattformen Canvas 

Skolens læringsplattform er Canvas. Her skal all viktig kontakt mellom lærere og studenter foregå. 

Studenten plikter til regelmessig å logge seg inn på Canvas for å sjekke sin status. Varsel gitt via 

Canvas regnes som mottatt av studenten. 

Med tanke på undervisning vil studenten finne informasjon om: 

• Skoleplan 

• Fremdriftsplan  

• Timeplan 

• Oppståtte avvik fra planer. F.eks. ved fravær av lærere 

• Oversikt over innleveringer, studiekrav og andre oppgaver som skal gjøres/innleveres 

• Eksamen  

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/forskrift/2020-04-21-907/§4-1
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Hver enkelt student vil også finne informasjon som angår den enkelte: 

• Oversikt som viser hva studenter har fullført av innleveringer/studiekrav. 

• Oversikt over innleveringer/studiekrav som er godkjent/ikke godkjent  

• Oversikt over hva studenten har deltatt på av prøver. 

• Oversikt over karakterer studenten har fått på prøver. 

• Avsluttende emnekarakterer 

Canvas læringsplattform har også en melding/e-post funksjon. Her kan studenten få informasjon 

om: 

• Varsel om manglende oppmøte/ tilstedeværelse ved gjennomgang av emner. 

• Varsel om manglende innleveringer av studiekrav og deltakelse på prøver 

• Varsel hvis studenten står i fare for å ikke få karakter og/eller står i fare for å ikke få gå opp til 

eksamen i fag. 

• Varsel om at studenten ikke får karakter og/eller ikke får gå opp til eksamen i fag. 

• Varsel om at studenten vil bli avsluttet som student pga. manglende aktivitet og kontakt med 

skolen. 
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10.0 Praksis 
 

10.1 Gjennomføring og fravær  

Praksisperioden gjennomføres i 2. og 3. semester, og skal være avsluttet og bestått i løpet av studiets 

3. semester. 

Praksisperioden har en varighet på 375 timer (10 uker fulltid, 37,5t x10), på til sammen 50 dager. 10 

dager (av de 50) blir godkjent praksis på egen arbeidsplass, såfremt den er relevant. 

Ekskursjoner, kurs, arrangement (tema psykisk helse og/eller rus) inngår som praksis. 

 

Studentene kan velge mellom to ulike former for praksis: 

1. Praksisutplassering på arbeidsplasser som tilbyr tjenester til mennesker med psykiske lidelser 

og ruslidelser. 

2. Praksis gjennomført som prosjektarbeid på egen arbeidsplass innenfor helse- og 

oppvekstsektoren (Praksis kan derfor gjennomføres på egen arbeidsplass dersom denne er 

relevant) 

 

Det praktisk faglige arbeidet som utføres på praksisstedet skal være relevant og relatert til det faglige 

innholdet i de gjennomførte emner. 

 

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Dersom studenten står i fare for å ikke få bestått 

praksisperioden, skal hun/han få beskjed så snart som mulig. 

Det innvilges ikke fritak, uansett hvilken type yrkespraksis studenten har fra tidligere. 

Dersom studenten ikke kan møte på praksisstedet, må studenten gi beskjed til praksisstedet 

umiddelbart. Fravær utover 10 % av 375 timer, vil medføre at praksisstudiet ikke godkjennes. Ved 

dokumentert fravær (legemelding) kan studenten ta igjen fraværet ved å forlenge praksisperioden 

tilsvarende periode studenten har vært fraværende utover 10 %. Dette avklares i samråd med 

studieleder, faglærer og praksisveileder. 

Når alle emneeksamener og praksis er bestått, kan studenten starte på Hovedprosjekt.   

 

10.2 Praksisplass og praksisveileder 

Den enkelte student har selv ansvar for å finne praksisplass. Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Chr. 

Thams er behjelpelig med å skaffe praksisplasser, og har ansvar for å godkjenne den enkelte 

praksisplass.  

Veileder på praksisplassen må ha tilsvarende eller høyere formell utdanning enn studenten. 

Studenten skal ha oppfølging/veiledning av kvalifisert veileder på praksisplass, og av lærer på 

fagskolen. Regelmessig, og ved behov. 

 

Skolen har utarbeidet ei `Praksismappe` som gjennomgås ved oppstart av studentens praksisperiode. 

Praksismappen gir en beskrivelse av læringsutbytte for praksis, og hvordan gjennomføring av praksis 

skal foregå. Praksismappen finner studenten publisert i læringsplattformen Canvas. 
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10.3 Vurdering i praksis 

I løpet av praksisperioden er det både en midtveisevaluering og en sluttevaluering. Begge 

evalueringene må godkjennes for at praksis kan vurderes til bestått.  

Vurderingskriterier som legges til grunn for om student har bestått praksis å vurdere praksisen er om 

studenten har:  

 

• Tatt initiativ til å delta i relevante og varierte arbeidsoppgaver på praksisstedet  

• Vist vilje til faglig engasjement for å styrke sin kompetanse  

• Vist faglig dyktighet, ansvarsbevissthet og personlig engasjement  

• Vist empati og vilje til å ha et helhetlig menneskesyn  

• Vist evne til målrettet samarbeid med brukere/pårørende/andre fagpersoner 

• Vist evne til å kommunisere med brukere/pårørende/andre fagpersoner  

• Vist evne til å arbeide selvstendig innenfor sitt ansvars- og kompetanseområde  

• Vist holdninger som bygger på likeverd og som opprettholder eller styrker brukers selvfølelse  

• Utført sitt arbeid innenfor gjeldende lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer  

 

Vurderingene ses i tillegg i sammenheng med de personlige læringsmålene som studenten selv 

utformer. 

Praksisstudiet vurderes til ikke bestått dersom ett eller flere av følgende momenter er til stede:  

• studenten har ikke fått godkjent alle vurderingskriteriene for praksisstudiet  

• studenten har et udokumentert fravær i praksisstudiet på over 10 % av 375 timer  

• studenten viser uaktsomhet eller uansvarlighet som kan utsette bruker/kollegaer for fare  

• studenten har truende adferd overfor bruker og/eller kollegaer  

• studenten misbruker rusmidler i arbeidstiden  

 

Dersom praksis blir vurdert til ikke bestått, vil studenten få mulighet til et 2. forsøk. 

Det forutsettes at studenten deltar aktivt i praksisfeltet og fravær utover 10 % fører til ikke godkjent 

praksis. 

 

10.4 Praksisrapport  

Se emnebeskrivelse, pkt. 11.5 
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11.0 Emneoversikt 
 

11.1 Emnebeskrivelse 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og 

sosialfagene 

 

Emne 00HH14A Tema:  

  

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i 

helse- og sosialfagene 

 

Studiepoeng 14 

Total belastning (timer) – 297,5 

 

 

 

1a Arbeidsformer og metoder i studiet  

1b Helse- og oppvekstfagene i samfunnet  

1c Etikk 

1d Kommunikasjon og samhandling  

1e Stats- og kommunalkunnskap, helse- og 

oppvekstpolitikk  

1 f Sosiologi og psykologi 

Læringsutbytte (E-LUB) 

Kunnskaper  

Studenten  

K 1. har kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og 

retningslinjer, og etisk refleksjon knyttet til arbeid i helse- og omsorgssektoren  

K 2. har kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, samhandling og 

konflikthåndtering knyttet til arbeid i helse- og omsorgssektoren  

K 3. forstår kommunikasjonens betydning i samhandling med brukere, pårørende og kolleger  

K 4. har innsikt i relevante lover og forskrifter innen helse- og omsorgssektoren som regulerer 

rettigheter, ansvar, plikter og kvaliteten på tjenestetilbud på kommunalt, regionalt og 

statlig nivå 

K 5. har kunnskap om levekår og folkehelse i velferdsstatens utvikling, og om helse- og 

sosialpolitiske føringer  

K 6. har kunnskap om begreper innen sosiologi og psykologi knyttet til enkeltindividet, familien 

og sosialt nettverk  

K 7. har kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsformer i studiet 

 

Ferdigheter 

Studenten  

F 1. kan anvende kunnskap om yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, til etisk refleksjon 

rundt praktiske og teoretiske problemstillinger i helse- og omsorgssektoren  

F 2. kan anvende kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former til å samhandle 

profesjonelt med brukere, pårørende og kollegaer side 16  

F 3. kan anvende kunnskap innen sosiologi og psykologi til å motivere brukeren slik at han eller 

hun tar i bruk egne ressurser og opplever mestring  

F 4. kan kartlegge aktuelle brukersituasjoner og iverksette relevante tiltak i samarbeid med 

kolleger og medstudenter  
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F 5. kan anvende aktuelt lovverk og forskrifter for helse- og omsorgssektoren i egen 

yrkesutøvelse  

F 6. kan finne fagstoff og anvende kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsformer til 

å løse oppgaver i studiet 

Generell kompetanse 

Studenten  

G 1. har forståelse for yrkes- og profesjonsetikk og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen  

G 2. ser betydningen av å reflektere over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig og 

etisk  

G 3. har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom refleksjon over egen 

atferd og kommunikasjon i situasjoner med brukere, pårørende og kollegaer  

G 4. kan kommunisere og samhandle med brukere for å ivareta deres individuelle behov, i tråd 

med prinsipper om brukermedvirkning og respekt for enkeltindividets verdi og verdighet 

G 5. kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt, slik at brukere og pårørende 

opplever trygghet og har tillit til tjenestetilbudet  

G 6. kan samarbeide og bygge relasjoner til medstudenter og kolleger  

G 7. har forståelse for betydningen sosiologi, psykologi, etikk og kommunikasjon har i egen 

yrkesutøvelse 
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Fagstoff  

Dette emnet tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner: 

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet  

Sentrale tema:  

• Aktiv læring  

• Studieteknikk  

• prosjekt- og utviklingsarbeid  

• Teori og erfarings basert kunnskapsbygging  

• Refleksjon og refleksjonsmodeller  

• Informasjonsteknologi 

 

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet  

Sentrale tema:  

• Helse- og oppvekstfagenes historie og utvikling  

• Teorier og begreper innen helse- og oppvekstfagene  

• Aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og oppvekstfagene, hvordan de henger 

sammen og styrer praktisk handling 

 

1c. Etikk  

Sentrale tema:  

• Menneskesyn og menneskeforståelse  

• Verdier og verdioppfatninger, livssyn  

• Etikk og moral, etiske dilemmaer  

• Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller  

• Menneskerettighetene  

• Brukermedvirkning 

• Yrkesetikk  

• Taushetspliktens etiske sider  

• Makt, tvang og kontroll 

 

1d. Kommunikasjon og samhandling  

Sentrale tema:  

• Kommunikasjonsteori, kommunikasjon i et hjelperperspektiv 

• Konflikthåndtering  

• Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon  

• Samhandling i grupper og i organisasjoner  

• Relasjonskompetansen  

• Veiledningsteori og veiledning 

 

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk  

Sentrale tema:  

• Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og oppvekstpolitiske prioriteringer  

• Folkehelse og levekår 

• Lovverket som regulerer helse- og sosialsektoren 

• Helse- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå  
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• Offentlig og privat ansvar og omsorg  

• Profesjonalisering i helse- og sosialsektoren  

• Økonomi og finansiering  

• Kvalitetssikring, intern kontroll og kvalitetsutvikling  

• Omsorgsforskning 

 

1f. Sosiologi og psykologi  

Sentrale tema:  

• Familien som sosial og kulturell institusjon  

• Helse- og sosial ulikhet og kulturelt mangfold 

• Roller, makt og avmakt  

• Utviklingsteorier, livsløpet  

• Emosjoner, behov og motivasjon  

• Kriser og forsvarsmekanismer  

• Gruppepsykologi og nettverksteori 

Undervisnings- og læringsformer 

Studentaktive læringsformer, som diskusjoner, medstudentvurderinger og kartlegginger. 

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, veiledning, individuelle arbeidskrav og selvstudium. 

Obligatorisk arbeid – arbeidskrav og emneeksamen 

Arbeidskrav:  

Består av flere individuelle arbeidskrav (evt. i gruppe). Vurderes med bestått/ikke bestått. 

Format:  

Arbeidskrav utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse 12 

pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard.  

Video/audio-innspilling vil også være aktuelt 

Frister for innleveringer – se Canvas 

 

En avsluttende emneeksamen: 

Skriftlig, individuell emneeksamen (evt. i gruppe). Studenten utarbeide ei problemstilling, som 

besvares i det skriftlige arbeidet. Problemstilling knyttes opp til tema i det gjennomgåtte emnet 

Karakterskala: A-F.  

Oppgavens omfang skal være på 2500 ord (+/-10%), ekskl. forside, innholdsfortegnelse og  

litteraturliste.  

Format: 

Emneeksamen utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse  

12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard. 

Frister for innleveringer – se Canvas 

Vurdering: Se pkt. 6.0 

  



Versjon 14.03.2022 
 

side 29 
 

Litteratur/bøker/programvare: 

 

EMNE FORLAG ISBN TITTEL FORFATTER Kapittel/sider 

Emne 1 Cappelen 

Damm 

978-82-04-

09667-8 

Psykisk 

helsearbeid – 

teorier og 

arbeidsmåter 

Herheim, Å. og 

Langholm, K. 

Kap.1,2,3,4,15,16, 

(sider:77) 

Emne 1 Cappelen 

Damm 

978-82-02-

42134-2 

Psykologi og 

sosiologi  

Helgesen, L. A, 

Grasaas, K. K og 

Sjursen, M.  

Kap. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12 

(sider:163) 

Emne 1 Cappelen 

Damm 

978-82-02-

61662-5 

Fag, etikk og 

kommunikasjon 

Grasaas, K. K, 

Sjursen, M. og 

Stordalen, J. 

Kap. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13, 

14,16,17,19,20,21 

(sider:235) 

Emne 1 Cappelen 

Damm 

978-82-05-

50056-3 

Kommunikasjon 

i relasjoner 

Eide, T. og Eide, 

H. 

Kap. 

1,3,4,5,6 

(sider:134) 

Emne 1 Cappelen 

Damm 

978-82-04-

11085-5 

Kommunikasjon 

og samarbeid – 

utvikling av 

relasjons-

kompetanse 

Lingås, L.G. og 

Herheim, Å. 

Kap. 

5,6,7,8, 

(sider:68)  

Emne 

1,2,3,4 

Gyldendal 

akademiske 

978-82-05-

48970-7 

Studentens hva, 

hvordan og 

hvorfor 

Dalland, C.P. og 

Dalland, O. 

Kap. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

(sider:123) 

     Antall sider: 800 

Aktuelle nettsider: 

https://www.napha.no/  

http://helsebiblioteket.no 

http://helsedirektoratet.no 

http://folkehelseinstituttet.no 

http://www.lovdata.no/   

Anbefalt tilleggslitteratur: 

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for 
kommuner og spesialisthelsetjenesten. IS 2076 

 

 

https://www.napha.no/
http://helsebiblioteket.no/
http://helsedirektoratet.no/
http://folkehelseinstituttet.no/
http://www.lovdata.no/
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11.2 Emnebeskrivelse 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid   

 

Emne 00HH14B 

 

Tema:  

 

Helsefremmende og forebyggende arbeid   

 

Studiepoeng 8 

Total belastning (timer) – 170 

 

2a Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og 

rusarbeid  

2b Helsefremmende og forebyggende arbeid  

2c Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetansen  

2d Etiske og juridiske utfordringer  

Læringsutbytte (E-LUB) 

Kunnskaper 

Studenten  

K 1. har kunnskap om hva som fremmer og hemmer god helse i ulike livsfaser for mennesker 

med psykiske lidelser og ruslidelser  

K 2. har kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser  

K 3. har kunnskap om lovbaserte rettigheter og plikter for mennesker med psykiske lidelser og 

ruslidelser og tjenesteytere  

Ferdigheter 

Studenten  

F 1. kan iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge problemutvikling, sykdom og 

funksjonsnedsettelse  

F 2. kan kommunisere med pasienter/brukere, identifiserer ressurser og problemer hos 

pasient 

Generell kompetanse 

Studenten  

G 1. kan anvende sin kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeidet 

med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner og ser behovet for meningsfull aktivitet 

G 2. reflekterer over egne holdninger i møte med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner 

samt ivaretar brukermedvirkning 
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Fagstoff 

2a. Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid  

Sentrale tema:  

• Psykiske lidelser og ruslidelser i et helhetsperspektiv (biologiske, psykologiske, sosiale og 

eksistensielle perspektiver)  

• Psykiske lidelser og ruslidelser i et samfunnsperspektiv  

• Avhengighet 

 

2b. Helsefremmende og forebyggende arbeid   

Sentrale tema:  

• Fysisk og psykisk helse  

• Livsstil og egenomsorg  

• Sosialt nettverk, lærings- og oppvekstmiljø  

• Forebyggende arbeid/ tidlig intervensjon  

• Arbeid med barn og unge  

• Brukermedvirkning, Empowerment, mestring  

• Fysisk aktivitet og ernæring  

• Marginalisering 

 

2c. Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetansen  

Sentrale tema:  

• Kommunikasjonsprosessen  

• Formidlingsmåter  

• Veiledning overfor pasienter/ brukere, pårørende, familie, barn og ungdom  

• Flerkulturell forståelse i kommunikasjon og samhandling – bruk av tolk  

• Konflikter og møte med vold, trusler, tvang og makt  

• Sorg, tap og krisereaksjoner 

 

2d. Etiske og juridiske utfordringer  

Sentrale tema:  

• Yrkesetiske og personlige utfordringer  

• Holdninger og etiske dilemmaer  

• Lovverk, rettsikkerhet og menneskeverd  

• Tvang og alternativer, behandlingsmessige og etiske aspekter 

Undervisnings- og læringsformer 

Studentaktive læringsformer, som diskusjoner, medstudentvurderinger og kartlegginger. 

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, veiledning, individuelle arbeidskrav og selvstudium. 

Obligatorisk arbeid – arbeidskrav og emneeksamen 

Arbeidskrav:  

Består av flere individuelle arbeidskrav (evt. i gruppe). Vurderes med bestått/ikke bestått. 

Format:  

Arbeidskrav utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse 12 

pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard.  

Video/audio-innspilling vil også være aktuelt 

Frister for innleveringer – se Canvas 
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En avsluttende emneeksamen: 

Skriftlig, individuell emneeksamen (evt. i gruppe). Studenten utarbeide ei problemstilling, som 

besvares i det skriftlige arbeidet. Problemstilling knyttes opp til tema i det gjennomgåtte emnet 

Karakterskala: A-F.  

Oppgavens omfang skal være på 2500 ord (+/-10%), ekskl. forside, innholdsfortegnelse og  

litteraturliste.  

Format: 

Emneeksamen utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse  

12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard. 

Frister for innleveringer – se Canvas 

Vurdering: Se pkt. 6.0 

 

Litteratur/bøker/programvare:  

 

EMNE FORLAG ISBN TITTEL FORFATTER Kapittel/sider 

Emne 2 Gyldendal  978-82-

05512- 

467 

Forebyggende og 

helsefremmende 

arbeid 

Garsjø, O. Hele boka 

178 sider 

     Antall sider: 178 

 

Aktuelle nettsider: 

https://www.napha.no/ 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen 

http://www.lovdata.no/ 

http://www.forebygging.no/ 

Anbefalt tilleggslitteratur: 

Kversøy, K.S. og Hartviksen, M. (2020) Samarbeid og konflikt – to sider av samme sak. Bergen. 

Fagbokforlaget 

Fra bekymring til handling. Ev veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Helsedirektoratet IS 

1742 
 

 

  

https://www.napha.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
http://www.lovdata.no/
http://www.forebygging.no/
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11.3 Emnebeskrivelse 3 Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene   

 

Emne 00HH14C Tema:  

 

 

Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene   

 

Studiepoeng 14 

Total belastning (timer) – 297,5 

 

3a Psykiske lidelser og ruslidelser, særtrekk og 

relaterte tilstander 

3b Barn, ungdom, forebygging, tidlig 

intervensjon 

3b Alderspsykiatri 

Læringsutbytte (E-LUB) 

Kunnskaper 

Studenten  

K 1. har kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser og hvordan disse kan forebygges og 

behandles  

K 2. har kunnskap om barn og ungdom og hvordan identifisere problematferd og tidlige tegn 

på avvik  

Ferdigheter  

Studenten  

F 1. kan iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med 

pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet  

Generell kompetanse 

Studenten  

G 1. kan utføre arbeidet ved å vurdere og ivareta pasienter/brukere med psykiske lidelser og 

ruslidelser sitt behov for omsorg, behandling og oppfølging  

G 2. kan utføre arbeidet ved å delta i kartlegging, vurdering og behandling innen psykisk 

helsearbeid og rusarbeid 
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Fagstoff 

Delemne 3a Psykiske lidelser og ruslidelser, særtrekk og relaterte tilstander  

Sentrale tema:  

• Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP‐ lidelser)  

• Rusmidlenes virkning og skadevirkning  

• Somatiske og psykiske lidelser som følger av rusmiddelmisbruk  

• Psykotiske tilstander  

• Affektive lidelser, stemningslidelser  

• Angst og traumer med sammensatte årsaker, PTSD  

• Spiseforstyrrelser  

• Personlighetsforstyrrelser  

• Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading  

• Utviklingsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som oppstår i 

barndom og ungdomsalder 

 

3b. Barn, ungdom, forebygging og tidlig intervensjon  

Sentrale tema:  

• Normalutvikling og tidlige tegn på avvik  

• Sosial kompetanse  

• Problematferd, mobbing, vold, kriminalitet  

• Barn som pårørende 

 

3c. Alderspsykiatri  

Sentrale tema:  

• Aldring og sårbarhet for psykiske lidelser  

• Demens  

• Sykdommer som fører til demens; Alzheimers sykdom, alkoholbetinget demens  

• Psykiske lidelser hos eldre 

Undervisnings- og læringsformer 

Studentaktive læringsformer, som diskusjoner, medstudentvurderinger og kartlegginger. 

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, veiledning, individuelle arbeidskrav og selvstudium. 

Obligatorisk arbeid – arbeidskrav og emneeksamen 

Arbeidskrav:  

Består av flere individuelle arbeidskrav (evt. i gruppe). Vurderes med bestått/ikke bestått. 

Format:  

Arbeidskrav utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse 12 

pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard.  

Video/audio-innspilling vil også være aktuelt 

Frister for innleveringer – se Canvas 

 

En avsluttende emneeksamen: 

Skriftlig, individuell emneeksamen (evt. i gruppe). Studenten utarbeide ei problemstilling, som 

besvares i det skriftlige arbeidet. Problemstilling knyttes opp til tema i det gjennomgåtte emnet 

Karakterskala: A-F.  

Oppgavens omfang skal være på 2500 ord (+/-10%), ekskl. forside, innholdsfortegnelse og  
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litteraturliste.  

Format: 

Emneeksamen utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse  

12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard. 

Frister for innleveringer – se Canvas 

Vurdering: Se pkt. 6.0 
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Litteratur/bøker/programvare:  

 

EMNE FORLAG ISBN TITTEL FORFATTER Kapittel/sider 

Emne 3 Cappelen 

Damm 

978-82-04-

09667-8 

Psykisk helsearbeid – 

teorier og 

arbeidsmåter 

Herheim, Å. 

og Langholm, 

K. 

Kap.  

5,6,7,9,10,11,13,14, 

17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 

(Sider:111) 

Emne 3 Cappelen 

Damm 

 

978-82-02-

51901-8 

Psykiatri Snoek, J. E. 

og Engedal, 

K. 

Kap. 

2,3,13,14 

(sider: 137) 

Emne 3 Gyldendal 978-82-05-

44854-4 

Psykologi og psykiske 

lidelser 

Håkonsen, 

K.M. 

Kap. 

Alle kapitlene 

(sider: 444) 

Emne 3 Fagbokforlaget 
978-82-

450-2018-2 
Rusmiddelavhengighet 

Simonsen, T Hele boka  

(likt med emne 3) 

(sider: 292) 

 

     Antall sider: 984 

 

Aktuelle nettsider: 

 http://www.aldringoghelse.no/ 

http://www.rus.no/ 

http://www.rop.no/ 

http://www.forebygging.no/ 

http://www.utviklingssenter.no/ 

http://www.helsedirektoratet.no (Informasjon og støtte til barn som pårørende) 

Anbefalt tilleggslitteratur: 

Sundfær, A. (2016) God dag, jeg er et barn. Bergen Fagbokforlaget 

Pårørende – er ressurs (veileder om samarbeid med pårørende innen psykisk helsetjeneste) 
Helsedirektoratet IS-1512 
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og 

psykiske lidelser – ROP lidelser. Helsedirektoratet IS1948 

Etter selvmordet – veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord. Helsedirektoratet IS1898 
 

http://www.aldringoghelse.no/
http://www.rus.no/
http://www.rop.no/
http://www.forebygging.no/
http://www.utviklingssenter.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/informasjon-og-stotte-til-barn-som-parorende
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11.4 Emnebeskrivelse 4 Behandling, oppfølging og koordinering 
 

Emne 00HH14D 

 

Tema:  

 

 

Behandling, oppfølging og koordinering 

 

Studiepoeng 10 

Total belastning (timer) – 212,5 

4a Relasjonskompetansen og brukermedvirkning  

4b Behandling og oppfølging  

4c Miljøarbeid og aktiv omsorg  

4d Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy  

4e Samhandling og koordinering av 

tjenestetilbudene 

Læringsutbytte (E-LUB) 

Kunnskap 

Studenten  

K 1. har kunnskap om metoder/tiltak innenfor behandling/oppfølging for mennesker med psykiske 

lidelser og ruslidelser 

K 2. kjenner tilbudene til mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Ferdigheter  

Studenten  

F 2. kan organisere tverrfaglig samarbeid og veileder pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner  

F 3. kan identifisere behov, tilrettelegge og iverksette tiltak som skaper læring og mestring  

Generell kompetanse 

Studenten  

G 1. er bevisst på egen og andres kompetanse, ivaretar brukermedvirkning og kan drøfte og formidle 

kunnskap innenfor fagfeltet 

G 2. kan delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og forståelse på egen 

arbeidsplass 

Fagstoff 

4a. Relasjonskompetanse og brukermedvirkning  

Sentrale tema: 

• Samhandling med mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser  

• Relasjonskompetanse/empati  

• Etablering, opprettholdelse, avslutning av en relasjon  

• Etiske sider ved samhandling  

• Konfliktforebygging, konflikthåndtering 

 

4b. Behandling og oppfølging  

Sentrale tema:  

• Prinsipper, mål og metoder for kartlegging  

• Forebyggende programmer og tiltaksmodeller  

• Behandlingsmodeller  

• Habilitering og rehabilitering  

• Individuell plan  
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• Motiverende intervju / endringsfokusert rådgivning  

• Legemiddelassistert rehabilitering  

• Oppsøkende virksomhet / utekontaktarbeid  

• Nettverksarbeid 

 

4c. Miljøarbeid og aktiv omsorg  

Sentrale tema:  

• Fritidstiltak, fritidsassistanse  

• Boligsosialt arbeid, bistand og oppfølging i egen bolig  

• Aktivitet og trening  

• Læringsbaserte tiltak  

• Arbeidsrettede tiltak og aktiviteter  

• Daglige gjøremål/ aktiviteter (ADL)  

• Likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper 

 

4d. Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy  

Sentrale tema: 

•Yrkesrolle, identitet  

• Relasjonskompetanse, gruppeprosesser og arbeidskultur  

• Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring 

 

4e. Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene  

Sentrale tema: 

• Aktører i behandlingsforløpet  

• Organisering, rollefordeling og tverrfaglig samarbeid mellom aktører og tjenestenivåer/ 

samhandlingsmodeller  

• Organisasjon og ledelse 

 • E-helse 

Undervisnings- og læringsformer 

Studentaktive læringsformer, som diskusjoner, medstudentvurderinger og kartlegginger. Forelesninger, 

oppgaveløsning, gruppearbeid, veiledning, individuelle arbeidskrav og selvstudium. 

Obligatorisk arbeid – arbeidskrav og emneeksamen 
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Arbeidskrav:  

Består av flere individuelle arbeidskrav (evt. i gruppe). Vurderes med bestått/ikke bestått. 

Format:  

Arbeidskrav utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), 

linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard.  

Video/audio-innspilling vil også være aktuelt 

Frister for innleveringer – se Canvas 

 

En avsluttende emneeksamen: 

Skriftlig, individuell emneeksamen (evt. i gruppe). Studenten utarbeide ei problemstilling, som besvares i det 

skriftlige arbeidet. Problemstilling knyttes opp til tema i det gjennomgåtte emnet 

Karakterskala: A-F.  

Oppgavens omfang skal være på 2500 ord (+/-10%), ekskl. forside, innholdsfortegnelse og  

litteraturliste.  

Format: 

Emneeksamen utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse  

12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard. 

Frister for innleveringer – se Canvas 

Vurdering: Se pkt. 6.0 

Litteratur/bøker/programvare:  

 

EMNE FORLAG ISBN TITTEL FORFATTER Kapittel/sider 

Emne 4 Cappelen 

Damm 

978-82-

05-

50056-3 

Kommunikasjon i 

relasjoner 

Eide, T. og 

Eide, H. 

Kap. 

2,7,8,9,10,11,12,13 

(sider: 207) 

Emne 4 Cappelen 

Damm 

978-82-

04-

11085-5 

Kommunikasjon og 

samarbeid – utvikling 

av relasjons-

kompetanse 

Lingås, L.G. 

og Herheim, 

Å. 

Kap. 

3,10 

(sider: 30) 

Emne 4 Cappelen 

Damm 

 

978-82-

02-

51901-8 

Psykiatri Snoek, J. E. 

og Engedal, 

K. 

Kap. 

2,14 (likt med emne 3) 

(sider: 64)  

Emne 4 Fagbokforlaget 

978-82-

450-

2018-2 

Rusmiddelavhengighet 

Simonsen, T Hele boka (likt med emne 3) 

(sider: 292) 

 

     Antall sider: 593 

 

Aktuelle nettsider: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
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http://www.rop.no/ 

https://ehelse.no/ 

Anbefalt tilleggslitteratur: 

Fysisk aktivitet og psykisk helse – et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk 

aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer (tipshefte) Helsedirektoratet IS 1670 

 

  

http://www.rop.no/
https://ehelse.no/
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11.5 Emnebeskrivelse 5 Praksis 

 

Emne 00HH14P  Tema:  

 

Praksis 

 

Studiepoeng 0 

Total belastning (timer) – 375 

 

Obligatorisk praksis 

 

Læringsutbytte (E-LUB) 

Kunnskap 

Studenten 

K 1. har kunnskap om gjeldende normer og krav innenfor arbeid med psykisk syke og 

rusmiddelproblematikk 

K 2. har kunnskap om organisering av tilbudene innen psykisk helsearbeid og rusarbeid, og har 

kjennskap til ansvar og oppgaver for ulike aktører og samarbeidsparter. 

K 3.  har kunnskap om hva som kjennetegner psykisk syke og mennesker med 

rusmiddelproblematikk og om hvordan kompleksiteten gir konsekvenser for tilbudene  

K 4. har kunnskap om faglige verktøy i arbeidet med kartlegging av ressurser og behov hos 

psykisk syke og mennesker med rusmiddelproblematikk 

K 5. har innsikt i kunnskapsbasert praksis, og har kunnskap om utviklingsarbeid og kan 

oppdatere sin kunnskap om utviklingsprosjekter i helse- og omsorgssektoren 

Ferdigheter 

Studenten 

F 1. kan kartlegge en situasjon og vurdere og identifisere behov for iverksetting av 

helsefremmende tiltak innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid 

F 2. kan samhandle med og veilede pasienter/brukere for å oppnå mestring og aktiv 

problemløsning 

F 3. kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid for å forebygge 

problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helsearbeid og 

rusarbeid 

F 4. kan anvende kommunikasjonsformer og teknikker profesjonelt i samarbeidet med 

brukere, pårørende, frivillige, kollegaer og andre yrkesgrupper  

F 5. kan kartlegge situasjoner i praksis og identifisere faglige og etiske problemstillinger og 

behov for å iverksette tiltak  

F 6. kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i praksis 

Generell kompetanse 

Studenten 

G 1. har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at han/hun ivaretar 

brukermedvirkning, brukerens/pasientens integritet og faglig forsvarlighet i praksis. 

G 2. kan utføre kartlegging og behandling av pasienter brukere med psykiske lidelser og 

ruslidelser for å vurdere og ivareta deres behov for omsorg, behandling og oppfølging  

G 3. kan bygge relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i samarbeidet om 

tjenestetilbudet innen psykisk helsearbeid og rusarbeid  
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G 4. kan utvikle konkrete miljøtiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet på 

arbeidsplassen  

G 5. kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester innen psykisk helsearbeid og rusarbeid, gjennom 

kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon på arbeidsplassen 

Arbeidskrav: 

Praksisrapport: 

Praksisrapporten er beskrevet i praksismappe som ligger i læringsplattformen Canvas. 

En skriftlig, individuell praksisrapport. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.  

Rapportens omfang er 2000 ord (+/-10%). I tillegg har studenten en individuell framføring for 

medstudenter om erfaringene fra praksis. 

Praksisrapporten og framføringen inngår i vurdering av praksis (bestått/ ikke bestått).  

 

Format:  

Praksisrapporten utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman 

(skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th- 

Standard 

Frister for innleveringer – se Canvas 

Undervisnings- og læringsformer:  

Veiledning av praksisveileder og av faglærer på fagskolen 

Vurdering:  

pkt. 6.0 

Litteratur:  

Alle emner 
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11.6 Emnebeskrivelse 6 Hovedprosjekt 

 

Emne 00HH14E 

 

Tema:  

 

Hovedprosjekt 

 

Studiepoeng 14 

Total belastning (timer) – 297,5 

 

Obligatorisk fordypningsarbeid 

 

Læringsutbytte (E-LUB) 

Kunnskap 

Studenten  

K 1. har kunnskap om prosjekt som arbeidsmetode for å løse utfordringer i yrkesfeltet knyttet 

til psykisk helsearbeid og rusarbeid  

K 2. har kunnskaper innenfor et selvvalgt fordypningstema innen fagfeltet knyttet til psykisk 

helsearbeid og rusarbeid  

K 3. forstår sin faggruppes betydning i yrkesfeltet og kan drøfte sammenhengen mellom teori 

og praksis innen fagfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid  

K 4. har innsikt i relevante lover, forskrifter og planverk som gjelder fagfeltet knyttet til psykisk 

helsearbeid og rusarbeid  

Ferdigheter 

Studenten  

F 1. kan kartlegge en situasjon innenfor fagfeltet knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid, 

identifisere en faglig problemstilling og behov for iverksetting av tiltak  

F 2. kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for fordypningsoppgavens 

problemstilling  

F 3. kan anvende faglig kunnskap innen fagfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid på en 

teoretisk problemstilling  

Generell kompetanse  

Studenten  

G 1. har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av arbeidet innen fagfeltet psykisk 

helsearbeid og rusarbeid  

G 2. kan utføre arbeidet etter utvalgte målgrupper innen fagfeltet psykisk helsearbeid og 

rusarbeid  

G 3. har forståelse for yrkesetiske prinsipper i sitt arbeid i innenfor fagfeltet psykisk helsearbeid 

og rusarbeid og etiske retningslinjer i forhold til skriftlige arbeider 

Dette emnet er et obligatorisk fordypningsarbeid. Tema for fordypningen skal være praksisrettet, 

og konkret knyttet til praksis, og flere tema i utdanningens emner. Studentene skal gjennom 

fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. 

Fordypningsarbeidet skal gjennomføres i grupper eller individuelt. 

Den skriftlige besvarelsen skal være på 5.000 ord +/- 15% (individuelt) eller 6.000 ord +/- 15 % 

(gruppe) ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste.  
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Studenten(e) utarbeider ei problemstilling, som besvares i det skriftlige arbeidet. Problemstilling 

kan knyttes opp til tema fra alle emner i studiet. Problemstilling må godkjennes av lærer.  

3 obligatoriske veiledninger i perioden. Presentasjon av prosjektoppgaven til klassen. 

Karakterskala: A-F.  

Format: 

Emneeksamen utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman (skriftstørrelse  

12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA 7th-standard. 

Frister for innleveringer – se Canvas 

Undervisnings- og læringsformer: 

Veiledning 

Vurdering:  

Fordypningsoppgaven utgjør den skriftlige delen av eksamen. I tillegg kommer en individuell 

muntlig samtale med utgangspunkt i fordypningsoppgaven. Studenten har i forkant blitt gjort kjent 

med sensuren av skriftlig del og kan kun gjennomføre muntlig del dersom skriftlig del er bestått. 

Formell vurdering av skriftlig prosjektarbeid, med karakter A-F 

Frister for innleveringer – se Canvas 
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