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1.0 FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG SOSIALFAG 
 
Sosial- og helsedirektoratet har utformet en rekke planer for videreutdanning i helse- og sosialfag som tiltak for  å sikre 
rekruttering av helse- og sosialpersonell med videregående utdanning (Handlingsplan for helse- og sosialpersonell 
1998 -2001. Rett person på rett plass). 
 
Videre peker "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 -2006" Rekruttering for betre kvalitet utgitt av 
Sosial- og helsedirektoratet, på at det vil bli mangel på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere hvis ikke rekrutteringen 
bedres. Det framgår videre i denne planen at "Etter- og vidareutdanning limer dei tilsette til jobben". Ved å gi denne 
yrkesgruppa mulighet for videreutdanning, vil det knytte de ansatte sterkere til arbeidsplassen og det vil også gjøre det 
mer attraktivt å utdanne seg til et slikt yrke. 
 
Videreutdanningene i helse- og sosialfag skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i 
tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Dagens og morgendagens utfordringer både for 
samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt, innebærer behov for nytenkning innen utdanningene. 
 
Disse fagskoleutdanningen er derfor tverrfaglige, og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglige i denne 
sammenheng, menes at de er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og sosialfagene i 
videregående opplæring. 
 
Planene gir rammer og innhold i videreutdanningene og danner grunnlaget for denne studieplanen for Videreutdanning i 
REHABILITERING. Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre de enkelte videreutdanningene innen 
hvert fagområde likeverdige i hele landet. 
 
Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer  og relevant teori. Helse- og sosialfaglig  yrkesutøvelse er 
basert på en kombinasjon av praktiske erfaringer fra arbeid med mennesker og nyere relevant kunnskap om det helse- 
og sosialfaglige området. I tillegg er det nødvendig at man gjør vurderinger og fatter beslutninger på et rettslig og etisk 
holdbart grunnlag. 
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2.0 REHABILITERING - MÅL OG OPPTAKSKRAV 
 

2.1 MÅL FOR UTDANNINGEN  

Fagskoleutdanningen i REHABILITERING har som overordnet mål å styrke den nødvendige felles 
kompetansen blant yrkesutøvere innenfor rehabilitering som virksomhet.. 
 

• Studentene skal gjennom utdanningen tilegne seg en breddekompetanse innen rehabilitering. Dette 
gjelder både på individnivå og på systemnivå.  

 
• Studenten skal få større kunnskap om hvordan han eller hun kan bidra til at brukeren får større 

innflytelse i egen rehabiliteringsprosess, og hvordan en legger til rette for brukermedvirkning på 

systemnivå. 

 

• Studenten skal få økt kunnskap om aktuelt lovverk, bli bevisst forskjellen både innen og i mellom 

forvaltningsnivåene, og utvikle samhandlingskompetanse. 

 

• Studenten skal ha en etisk reflektert grunnholdning i arbeid med mennesker som er i en 

rehabiliteringsprosess. Studenten skal bli mer bevisst sine egne kunnskaper og ferdigheter og derved 

også kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig. 

 

• Studenten skal få en økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak, dersom brukeren har 

uttrykket det som ønske, i tett samarbeid med andre etater, organisasjoner m.m. 

 

• Studenten skal kunne være personlig koordinator i individuelle planprosesser. 

 

• Overnevnte mål er styrende for utformingen av studieplanen, både faglig oppbygging og 

arbeidsformer i modulene. 

 

 

2.2 OPPTAKSKRAV 
Opptak til fagskoleutdanningen i helsefag utføres lokalt av fagskolen. Det er utarbeidet egne regler med krav 
til opptak, se dok 05-018. 

1. Krav til opptak er fullført videregående opplæring med fagbrev eller offentlig autorisasjon innen hele- 
og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.  

2. Det kreves i tillegg ett årsverk relevant yrkespraksis etter videregående skole.  
3. Opptak kan også gjøres på grunnlag av realkompetanse, se dok 05-007. 

 

 

 

 

 
 



LEVANGER FAGSKOLE                                                                   5 

 

 
3.0 ORGANISERING OG OMFANG 
 
 3.1 ORGANISERING 

Studiet i REHABILITERING er et fulltidsstudium og har en normert studietid på ett år ( 38 uker ) og er inndelt 
i moduler: 

• Modul 1: Felles innholdsdel • 9 uker 

• Modul 2: Målgruppen for rehabilitering 
1. Funksjonshemming og funksjonsnedsettelse 
2. Deltagelse og likestilling 
 

• 4 uker 

• Modul 3: Rehabilitering som virksomhet 
1. Hva er habilitering og rehabilitering? 
2. Lovverk 
3. Aktører og tiltak 
4. Organisering 
 

• 6 uker  
 
(2 ukers praksis) 

• Modul 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan 
1. Individuell prosess 
2. Brukerrollen og tjenesteyterrollen 
3. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt 

enkeltpersoner 
4. Individuell plan 
 

• 11 uker 
 
(5 ukers praksis) 

• Modul 5: Fordypning i rehabilitering • 8 uker 
 
(3 ukers praksis) 

  
Praksis utgjør 25% av samlet studietid og relateres til innholdet i de fagspesifikke modulene og 
fordypningsmodulen. Praksis vil derfor utgjøre ca. 10 uker i ett studieår.  
 
 
3.2 ARBEIDSFORMER 
 
Studiet bygger på praksis, og den erfaring studentene har, vil være en viktig del av grunnlaget for studiet. 
Teorien studentene tilegner seg i studiet skal anvendes i praksis overfor brukerne.  
 
Denne praksisen vil være grunnleggende for studentenes arbeid med teorien. Siden mange av studentene vil 
være lite vant med teoretisk utdanning, vil de organiseres i grupper som vil være i virksomhet gjennom hele 
studiet. Gjennom disse gruppene skal studentene arbeide med prosesser og gjennom gruppedynamikk skaffe 
seg redskap for personlig vekst og utvikling. Gruppene skal arbeide mellom samlingene, se nedenfor. 
 
Fleksibel læring 
Vi regner med at flere av studentene er lite vant med å studere. Det vil derfor bli arrangert et innledende kurs i 
studieteknikk og problembasert læring. Dette knyttes til bruken av E-læringsplattformen it's:learning. Denne 
plattformen skal gjøre det mulig for deltidsstudenter å studere når det passer i forhold til arbeid og privatliv, og 
den vil være et godt kommunikasjonsverktøy mellom samlingene. Hver student vil få en egen mappe i 
it's:learning der alt obligatorisk arbeid samles, se vurderingsformer nedenfor. 
 
Samlinger 
Det er planlagt temasamlinger 20 dager pr. semester, totalt 40 dager over 1 år. På samlingene vil ulike 
pedagogiske metoder brukes som f. eks.  forelesninger der sentral teori gjennomgås, rollespill med 
videoopptak, presentasjon av gruppearbeid som har vært mellom samlingene. Det vil også være veiledning i 
forhold til praksis på samlingene. 
 
Prosjektarbeid vil være sentralt i undervisningen. Det legges opp til et prosjektarbeid i hver fagspesifikk 
modul, totalt 3. I tillegg vil fordypningsmodulen leveres som en egen oppgave.  
 
Praksis 
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Praksis gjennomføres i løpet av modul 3 til5 og skal være på minimum 10 uker med minimum 30 timer pr. 
uke. Det er utarbeidet egen instruks for praksis med obligatoriske oppgaver som må være utført etter bestemte 
krav, se vedlegg 1, Retningslinjer og krav til praksis 
 



LEVANGER FAGSKOLE                                                                   7 

 

 
3.3 VURDERINGSFORMER 
Vurderingsformene har sammenheng med utdanningens mål, innhold, undervisnings- og arbeidsformer. 
Avsluttende vurdering vil være: 

• individuell skriftlig hjemmeoppgave i den felles teorimodulen, modul 1 
• mappevurdering samt individuell skriftlig tverrfaglig hjemmeoppgave i de fagspesifikke modulene, 

modul 2-4 
• fordypningsoppgave i gruppe i modul 5 med muntlig presentasjon 
• praksis vurderes som godkjent/ ikke godkjent  

Det brukes tallkarakterer i teorimodulene med en karakterskala fra 6 til 0 der 6 er høyeste nivå og 2 er laveste 
nivå for at modulen skal være bestått. 
 
Vitnemål utstedes for fullført studium. Hvis kun deler av utdanningen er gjennomført/ bestått, utstedes 
modulbevis. 
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4.0 INNHOLD I UTDANNINGEN - REHABILITERING 
 
4.1 Modul 1 Felles innholdsdel 
 
Mål Denne modulen skal bidra til at studentene utvikler nødvendig kunnskap og forståelse i en 

felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og sosialtjenestene. Videre skal modulen 
bidra til bedre samarbeid mellom ansatte i helse- og sosialsektoren slik at de kan utvikle 
felles holdninger og ferdigheter. Det legges vekt på at studentene oppnår en 
breddekompetanse på tvers av faggrensene.  
Studenten skal etter fullført modul: 

• kunne ta utgangspunkt i brukernes behov, planlegge og organisere tiltak i 
samarbeid med de mennesker det gjelder. 

• ha evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til overordnende 
faglige og etiske perspektiver. 

• ha evne til kritisk og etisk refleksjon i psykisk helsearbeid. 
• kunne se sin egen yrkesrolle i et kritisk lys. 
• ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov, 

virkning av tiltak og uheldige samfunnsforhold. 
• kunne bidra til at den som trenger hjelp helse- og sosialsektoren får et egnet tilbud. 
• ha kunnskap om andre yrkesgrupper, 

Emner Grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet 
Innledende tema 

• helse- og sosialfagenes historie og utvikling 
• teoretiske perspektiver og teorier 

Etikk 
• verdioppfatninger, livssyn, menneskesyn og menneskerettighetene 
• yrkesetikk 
• etiske dilemmaer, etikk og moral 
• forholdet mellom frivillighet, tvang og kontroll 
• aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og sosialfagene 

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
• kommunikasjonsteori, samhandling og konfliktløsning 
• tverrkulturell kommunikasjon 
• roller  
• oppøving av evne til samarbeid 
• pedagogiske prinsipper ved veiledning og formidling 

 
Samfunnsfaglige emner 
Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk 

• samfunnets- og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer 
• lovverket som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt 
• hele- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå 
• offentlig og privat ansvar og omsorg 
• profesjonalisering i helse- og sosialsektoren 
• finansiering av tjenestene og brukerbetaling 
• kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling 

Sosiologi og psykologi 
• familien som sosial og kulturell institusjon 
• ulikhet og kulturelt mangfold 
• uviklingsteorier- livsløpet 
• emosjoner, behov og motivasjon 
• makt- avmakt 
• holdninger 
• forsvarsmekanismer og kriseteori 
• gruppepsykologi og nettverksteori 

Arbeidskrav • gjennomføre gruppearbeid fra gitte tema knyttet til modulens innhold som 
avsluttes med framlegg  individuell egenrefleksjon 

• individuell skriftlig oppgave 
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• studenten samler sine skriftlige arbeider i egen mappe i e-læringsplattformen 
it’s:learning 

Vurderingsform  • det gis skriftlig tilbakemelding på den individuelle oppgaven. 
• emner fra modulen inngår i individuell hjemmeoppgave mot slutten av 1. semester 

som vurderes med gradert karakter, se kap.3.3 
Litteratur  Etikk og kommunikasjon, Hansen og Lingås (2005), ISBN 82-04-11281-5 

Samfunnsfag og psykologi, Kristoffersen og Solvik (2005), ISBN 82-04-11281-5 
Lovgivning, Anne Kjersti Befring (2005), ISBN 82-04-11563-6 

Læringsmåter Gruppearbeid i studieverksted, forelesninger, nettstøttet undervisning og hjemmeoppgaver. 
 
4.2 Modul 2 Målgruppen for rehabilitering 
 
Mål Studenten skal etter fullført modul ha: 

• fått økt forståelse av funksjonshemming i et historisk og framtidsrettet perspektiv 
• forståelse for sammenhengen mellom funksjonshemming og funksjonsnedsettelse 

hos barn, unge, voksne og eldre 
• økt kunnskap om funksjonsnedsettelse av fysisk, sansemessig, miljømessig, 

atferdsmessig, psykisk og sosial karakter. 
• Innsikt i hvordan samfunnsforhold, holdninger til mennesker med 

funksjonshemminger kan påvirke deres livssituasjon. 
• Kjennskap til FN`s standardregler for funksjonshemmede. 
• Kunnskap om inkludering og integrering, samt myndiggjøring og frigjøring 
• Økt forståelse for sammenhengen mellom samfunnsskapte barrierer og 

rehabiliteringsbehov. 
Emner • Ulike former for funksjonshemming, årsaker og følger, fysisk, psykisk, sosialt og 

kognitivt. 
• Bevisst på egne holdninger og ha  

Arbeidskrav • gjennomføre gruppearbeid  fra gitte tema knyttet til modulens innhold som 
avsluttes med framlegg eller individuell egenrefleksjon 

• studenten samler sine skriftlige arbeider i egen mappe i elæringsplattformen 
it’s:learning 

Vurderingsform • mappevurdering 
• emner fra modulen inngår i individuell tverrfaglig  hjemmeoppgave i modul 2 som 

vurderes med gradert karakter 
Litteratur Forebygging, rehabilitering og omsorg, Hanne Tuntland (red) (2005), ISBN 82-04-09670-2 

Rehabilitering og habilitering, Lie, Ivar  (2003) ISBN 82-417-0760-6 
Semester   
Læringsmåter  
 
4.3 Modul 3 Organisering og yrkesutøvelse 
 
Mål Studenten skal etter fullført modul ha: 

• kunne kartlegge samt planlegge, organisere og iverksette tiltak 
Emner  

Rehabilitering og vedlikeholdende arbeid 
Rehabiliterende tiltak 

• opplæringstiltak og trening for gjenvinning av ferdigheter og mestring av daglige 
gjøremål (ADL- trening) og fritidstiltak 

• nye arbeidsmønstre og mestringsstrategier 
• tilpasning og utprøving av tekniske hjelpemidler, alternative framgangsmåter og 

arbeidstekniker 
• tilrettelegging av omgivelsene i hjem, nærmiljø 
• motivering for endringer av holdninger og vaner som hindrer ønsket og 

hensiktsmessig aktivitet 
Tiltak av vedlikeholdene karakter 

• tilrettelegging av trivselfremmede tiltak 
• veiledning og opplæring knyttet til levemåte og aktivitetsmønstre, alternative 

framgangsmøter og bruk av hensiktsmessig utstyr (for eksempel leddvern) 
• tilrettelegging av fysiske omgivelser for å opprettholde daglig virksomhet, for 
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eksempel tekniske hjelpemidler og tilpasning av bolig 
• støtte og rådgiving knyttet til psykososiale forhold (for eksempel gjennom 

etablering av nettverksgrupper og aktivitetsgrupper) 
•  

Arbeidskrav • gjennomføre gruppearbeid/ prosjektarbeid ut fra gitte tema knyttet til modulens 
innhold. Gruppearbeid avsluttes med framlegg eller individuell egenrefleksjon 

• studenten samler sine skriftlige arbeider i studentmappen 
Vurderingsform • emner fra modulen inngår i individuell hjemmeoppgave ved slutten av 2. semester 

som vurderes med gradert karakter. 
Litteratur Ansvar for likeverd, Lingås, Lars Gunnar (2005) ISBN 82-05-33828-0 
Læringsmåter Ulike former for arbeid i grupper, prosjektarbeid, rollespill m/evt. Bruk av video, 

forelesninger og selvstudium med nettstøttet veiledning. 
 
4.4 Modul 4 Rehabiliteringsprosess og individuell plan 
 
Mål  Studenten skal etter fullført modul ha: 

• evne til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere 
og brukere 

• kompetanse i å etablere relasjoner med, kartlegge menneskers funksjonsnivå   med 
utgangspunkt i deres resurser, ønsker og behov 

• erkjent og utviklet sin personlige kompetanse; kreativitet og mot samt styrket sin 
evne til videre utvikling 

• evne til kritisk og etisk refleksjon i arbeid med mennesker 
Emner Individuelle prosesser 

Helse- og sosiallovgiving 
• lover som setter rammer for hele- og sosialtjenesten og eldreomsorgen 
• funksjonshemmedes rettsikkerhet, lovbaserte rettigheter og plikter 
• saksbehandling 
• standarder og forskrifter vedrørende kvalitet 
• lovregulerte og tilrettelagte boliger 
• familieomsorg, frivillige organisasjoner 
• samordning av tjenester, planlegging og organisering 
• ledelse 
• samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten 

Brukerrollen og tjenesteyting 
Faglige rammer og tilnærming 

• organisering av arbeidet  
• helse- og sosialarbeid i forhold til miljø, nettverk 
• ergonomiske prinsipper 

Bruker- og pårørende perspektiv 
• brukermedvirkning  
• pårørendes og familiens situasjon, støtte og veiledning 

Kommunikasjon og tverrfaglighet 
• tverrfaglig samarbeid- ulike yrkesgrupper og deres faglige tilnærminger i arbeid  

Etikk og verdier 
• menneskesyn og konsekvenser for yrkesutøvelse 
• etiske teorier og dilemmaer i vurdering og valg av tiltak 
• etisk refleksjon 

Veiledning 
• metoder for faglig veiledning 
• grunnleggende pedagogiske prinsipper 
• veiledning mellom 1. og 2. linjetjenesten 

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt enkeltpersoner 
• samhandling versus samarbeid 
• samarbeidsformer 
• møteformer 

Individuell plan 
• ordningen med individuell plan 
• rollen som individuell koordinator 
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• individuell plan versus andre individuelle planer 
 

Arbeidskrav • gjennomføre gruppearbeid/ prosjektarbeid ut fra gitte tema knyttet til modulens 
innhold. Gruppearbeid avsluttes med framlegg eller individuell egenrefleksjon. 

• studenten samler sine skriftlige arbeider i studentmappen 
Vurderingsform • emner fra modulen inngår i individuell hjemmeeksamen ved slutten av 4.modul 

som vurderes med gradert karakter. 
Litteratur Organisering og yrkesutøvelse, Bruun og Lingås (2005), ISBN 82-04-09669-0 

Individuell veiledning, Aalberg, Thore K Fagbokforlaget (2002) ISBN 82-7674-676-4 
Det handler om verdighet, Linge, Vik og Langum, ( 2002) ISBN 82-05-29941-2 

Læringsmåter Ulike former or arbeid i grupper, prosjektarbeid, rollespill m /evt. Bruk video, forelesninger 
og selvstudium med nettstøtte 

 
 
4.5 Modul 5 Fordypning 
 
Mål Studenten skal etter endt modul ha: 

• evne til kritisk og etisk refleksjon i rehabilitering 
• evne til å knytte teori til erfaringer fra praksis 
• fordypet seg i ett av praksisområdene  
 

Emner Emner fra modul 2-4 samt praksis danner grunnlaget for fordypningsmodulen. 
Arbeidskrav Studenten skal i fordypningsmodulen, individuelt eller i gruppe, levere en 

fordypningsoppgave som tar utgangspunkt i en av modulene 2 til 4. 
• utarbeidelse av egen fordypningsoppgave på maks 20 sider, dette inkluderer 

aktiv deltakelse i veiledning 
• utarbeidelse av egen litteraturliste som synliggjør selvvalgt pensum innen 

fordypningsoppgaven 
• obligatorisk oppgaveseminar med presentasjon av fordypningsoppgavene for 

medstudenter og lærere 
 

Vurderingsform Fordypningsoppgaven sensureres etter gitte kriterier og vurderes med hel 
karakter. Det inngår muntlig høring i vurderingen. 
 

Læringsmåter Arbeide i grupper, selvstudium, arbeid med egen fordypningsoppgave og nettstøtte. 
 
4.6 Praksis 
 
Emner Praksis 

Fokus for praksismodulen skal være å utvikle erfaringsbasert kunnskap innen 
praksisstedets arbeidsområde. Relevante læringsemner kan være: 

• Betydningen av praksisstedets organisasjonsmessige plassering 
• Miljøarbeid 
• Arbeid i relasjoner 
• Tverrfaglig samarbeid 

Arbeidskrav • ” Min praksisteori” (hva styrer mine valg av handlinger)- et essay på ca 1500 
ord 

• Praksis er en obligatorisk del av studietiden og skal  utgjøre minimum 10 uker  
med gjennomsnittlig 30 timer pr uke. 

• arbeidsplan og egenrefleksjon 
• deltakelse i arbeidet med prosjektpraksis 
• Fravær utover 3 dager i løpet av praksisperioden må taes igjen for at praksis kan 

vurderes til bestått. 
 
Alle skriftlige arbeider legges i studentens mappe 

 
 
Vurderingsform 

 
 
• skriftlig tilbakemelding på essay fra undervisningspersonalet 
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• praksisstudier vurderes til bestått/ ikke bestått 
• skriftlige arbeidskrav vurderes til godkjent/ ikke godkjent 
• prosjektpraksis avsluttes med prosessevaluering i plenum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITTERATURLISTE: 
 
 
 
 
MODUL 1: 
Etikk og kommunikasjon, Hansen og Lingås (2005), ISBN 82-04-11281-5 
Samfunnsfag og psykologi, Kristoffersen og Solvik (2005), ISBN 82-04-11281-5 
Lovgivning, Anne Kjersti Befring (2005), ISBN 82-04-11563-6 
 
MODUL 2: 
 
MODUL 3: 
 
MODUL 4: 
 
MODUL 5: 
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