
Aktuelle utdanningstilbud 

i høyere yrkesfaglig 
utdanning

Fagskolen Aldring og 
helse

Fagskolen Vestfold 
og Telemark



Utdanningstilbud som gir 60 stp. (fagskolegrad) og 30 stp.

Fagskolen Aldring og helse

• Demens og alderspsykiatri (60stp.)
- Nettbasert ned samlinger (Alta, Bergen, Drammen, 

Hønefoss, Tønsberg)

• Utviklingshemming, miljøarbeid og 
aldring (60stp.)
- Nettbasert ned samlinger (Alta, Bergen, Hønefoss, 

Tønsberg, Ålesund)

Fagskolen Vestfold og Telemark

• Palliasjon (60stp.)
- Nettbasert ned samlinger (Horten)
- Stedbasert Horten og Porsgrunn

• Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60stp.)
- Nettbasert ned samlinger (Horten)
- Stedbasert Horten og Porsgrunn

• Somatisk vurderingskompetanse (60stp.)
- Nettbasert ned samlinger (Horten)
- Stedbasert Horten og Porsgrunn

• Velferdsteknologi, tverrfaglig (30 stp.)
- Nettbasert

For alle: Søk på Samordnaopptak.no innen 15.april



Modulutdanninger (korte utdanningstilbud)

Fagskolen Aldring og helse

• Hverdagsmestring for eldre personer 
med depresjon (10 stp.)
Nettbasert med samlinger: 
- 7 nettsamlinger á 1,5 time
- 2 + 1 samlingsdager

Fagskolen Vestfold og Telemark

Stomi for helsefagarbeidere (10 stp.)
Nettbasert med samlinger: 
- 8 nettsamlinger á to timer
- En fysisk samling på to hele dager

Sår og sårbehandling (10 stp.)
Nettbasert med samlinger: 
- 8 nettsamlinger á to timer
- En fysisk samling på to hele dager

For modulutdanninger: lokalt opptak, ta kontakt med den aktuelle  fagskolen



Fleksibel, desentralisert og modulbasert fagskolegrad i eldrehelse

et felles utviklingsprosjekt i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner

• Over fire år:

• Utvikle og gjennomføre fleksibelt og desentralisert studietilbud til helsefagarbeidere i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Notodden og Midt-Telemark kommuner

• Utdanningsmoduler (10 stp.) som kan bygges sammen til en fagskolegrad i eldrehelse 
(60 stp.)



Fleksibel og modulbasert
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Aktuelle moduler i fagskolegrad i eldrehelse
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Fagskolegrad = tre obligatoriske og tre valgfrie moduler … 
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… i selvvalgt tempo og rekkefølge, med ett unntak: 5+1, den sjette til slutt



En modul kan for eksempel…

…organiseres slik:

1. Tre nettsamlinger á to timer (12.30 – 14.30?)

2. En fysisk samling på to dager (sammenhengende bolk)

3. Fem nettsamlinger á to timer (12.30 – 14.30?)

Vurdering: av arbeidskrav (ulike former på produktet)

Varighet: 9-10 uker? 12 uker (da med noen uker uten nettsamling)?

➢ Veiledning

➢ Egeninnsats, individuelt og i 
grupper

➢ Refleksjon 

➢ Arbeidskrav knyttet til 
praksis/arbeidsplassen


	Lysbilde 1:  Aktuelle utdanningstilbud   i høyere yrkesfaglig utdanning  
	Lysbilde 2: Utdanningstilbud som gir 60 stp. (fagskolegrad) og 30 stp.
	Lysbilde 3: Modulutdanninger (korte utdanningstilbud)
	Lysbilde 4: Fleksibel, desentralisert og modulbasert fagskolegrad i eldrehelse et felles utviklingsprosjekt i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner 
	Lysbilde 5: Fleksibel og modulbasert
	Lysbilde 6: Aktuelle moduler i fagskolegrad i eldrehelse
	Lysbilde 7: Fagskolegrad = tre obligatoriske og tre valgfrie moduler … 
	Lysbilde 8: En modul kan for eksempel…

