
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fagskole – Demensomsorg 
Videreutdanning for helse-, og sosialarbeidere 

 

30 STUDIEPOENG  
GJENNOMFØRING 

1 dag per uke (onsdager) over 2 semestre (1 år)  
Utdanningen kan kombineres med jobb. 
Utdanningen er bygget opp av 3 emner og 5 praksisuker. Praksis kan gjennomføres 
på egen arbeidsplass. 
Læringsplattformen ACampus benyttes i undervisningen (opplæring gis) 

 

AOF HORDALAND - SOGN OG FJORDANE  
Oppstart: 28.08.2018 
Klokkeslett: 09:00 – 15:00  
Sted: AOF Hordaland - Sogn og Fjordane, Strandgaten 197, 5004 Bergen 
Pris: Gratis!  
Studiet er godkjent av NOKUT og finansieres av Helsedirektoratet gjennom Horda-
land Fylkeskommune. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. 

 

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN. 
Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet 
kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler av litteraturkostnadene. 
 

PÅMELDING 

AOF Hordaland – Sogn og Fjordane 
tlf: 55 30 90 50 / 97 98 37 64 
www.hordaland.aof.no  
hordaland@aof.no 

http://www.hordaland.aof.no/
mailto:hordaland@aof.no


  

 

 

 

 

 

 

FAGSKOLE I DEMENSOMSORG 

 
MÅLGRUPPE  

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører, eller andre som har 
en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.  

YRKESFUNKSJON OG YRKESKOMPETANSE 

Fagskoleutdanningen Demensomsorg retter seg mot ansatte som arbeider med pasi-
enter som har en demensdiagnose.  Læringsutbytte for utdanningen er at studentene 
skal få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om de forskjellige demens-
sykdommene, om kommunikasjon, miljøarbeid og helsefremmede tiltak som har til 
hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg.  Utdanningen er yrkesrettet og 

praksisnær, og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanning. 

OPPTAKSKRAV 

For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått vide-
regående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbei-
der.  

Det gjøres også opptak på bakgrunn av realkompetanse. Personer med lang arbeids-
erfaring innen helse og oppvekstsektoren både offentlig og privat kan også søke. Ek-
sempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsenter, ak-
tivitetssenter m.m 

 

ORGANISERING OG INNHOLD 

 

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for en eller 
flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente 
emner fra tidligere. 
 
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene: 

• Arbeidsformer og metoder i studiet 

• Helse- og oppvekstfagene i samfunnet 

• Etikk 

• Kommunikasjon og samhandling 

• Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk 

• Sosiologi og psykologi        

Emne 2: Demensomsorg 

• Demens 

• Kartlegging og dokumentasjon 

• Miljøterapeutiske tiltak og metoder 

• Demens og helse 

• Samarbeid, pårørende, frivillighet og informasjon 

• Etikk, rettigheter, lov- og regelverk 

Praksis: 5 uker à 30 timer 

Emne 3: Fordypning:  

• Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen demensomsorg 

 


