
 

 

  

 

 

 

 

 

  

FAGSKOLE PSYKISK HELSEARBEID 
Videreutdanning for helse- og sosialpersonell 

GJENNOMFØRING 
1 dag per uke (onsdager) over 4 semestre (2 år)  
Utdanningen kan kombineres med jobb 
Læringsplattformen ACampus benyttes i undervisningen (opplæring gis) 

AOF HORDALAND - SOGN OG FJORDANE  
Start: 21.08.2019 - 16.06.2021  
Klokkeslett: 09:00 – 15:00  
Pris: Gratis!  
Studiet finansieres av Helsedirektoratet gjennom Hordaland Fylkeskommune. 
Sted: AOF Hordaland - Sogn og Fjordane, Strandgaten 197, Bergen Sentrum 

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 / 412 016 89 
www.hordaland.aof.no 
hordaland@aof.no 

60 Studiepoeng 
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FAGSKOLE PSYKISK HELSEARBEID 

MÅLGRUPPE  

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

YRKESFUNKSJON OG YRKESKOMPETANSE 

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer for tilsetting som  
helsearbeider innenfor områder i helse og sosialtjenesten. 

Utdanningen legger vekt på at studentene skal ha opparbeidet kompetanse i ulike 
psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende,  
forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og  
kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk. 

Videre vektlegges evnen til å representere brukers rett til selvbestemmelse og med-
virkning i forhold til seg selv, etisk refleksjon og evne til innlevelse i den  
psykiatriske brukers livssituasjon. 

OPPTAKSKRAV 

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag,  
aktivitørutdanning eller tilsvarende. Det gjøres også opptak på grunnlag av realkom-
petanse. 

ORGANISERING OG INNHOLD 

 

Emne 1: Felles innholdsdel 

1. Grunnelementer i helse - og sosialfagarbeidet: 

• Innledende tema 

• Etikk 

• Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 

2. Samfunnsfaglige emner 

• Stats -og kommunalkunnskap, helse - og sosialpolitikk 

• Sosiologi og psykologi 

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk: 

• Grunnlagstenkning 

• Lovgivning 

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter: 

• Psykiske lidelser og relaterte tilstander - utbredelse,  
klassifikasjon og symptomatologi 

• Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid 

• Behandlings- og omsorgsmodeller, tiltak 

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid,  

utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse: 

• Kommunikasjon og samarbeid 

• Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse 

Praksis: 10 uker 

Emne 5: Fordypning 

• Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningsemne 
 


