FAGSKOLEUTDANNING

Demens og alderspsykiatri
Videreutdanning for blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere
og omsorgsarbeidere med noe praksis

Fremtidsrettet - Engasjerende - Samhandlende

Fagskolen Oslo Akershus

DEMENS OG ALDERSPSYKIATRI (med forbehold om godkjenning)
Bjørkelangen videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Demens og
alderspsykiatri som deltidsstudium over to år.
Innhold:

Studieplan Demens og alderspsykiatri

Målgruppe: Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleier,
helsefagarbeider og omsorgsarbeider samt aktivitører), eventuelt
realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis)
Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I
tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det
tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk)

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker
kostnadene for egne læremidler

Søknad:

Søkning skjer via søkerprogrammet www.vigo.no. Alternativt kan
søknadskjema sendes på papir til Bjørkelangen videregående skole,
Hølandsveien 41, 1940 BJØRKELANGEN. Frist 15. april.
Søknadsskjema og annen informasjon finner du på skolens hjemmeside:
www.bjorkelangen.vgs.no eller ta kontakt per telefon: 63 85 44 00.

Bakgrunn
Helse- og sosialsektoren står overfor store utfordringer
i årene fremover med økt etterspørsel etter alle typer
helse- og sosiale tjenester. Det er avgjørende at vårt
velferdssamfunn klarer å rekruttere, utdanne og beholde
kompetent personell for å møte brukerens kvalitet på
tjenesten og muligheter for egenutvikling.
Utdanningen Demens og alderspsykiatri på fagskolenivå vil
være med å møte utfordringene til blant annet økt
kompetanse Stortingsmelding nr. 47 (2009) –
samhandlingsreformen gir i kommunen. Stortingsmelding nr.
25 (2006) – mestring, muligheter og mening, legger også
føringer for en satsning på kompetanseheving i den
kommunale helsetjenesten.

Hva er fagskole?
Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning
(tertiærutdanning) som bygger på
videregående opplæring. Det kreves ikke
generell studiekompetanse, men fagskolen
bygger på relevant studieprogram i
videregående skole eller
realkompetansevurdering.
Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til
2 år. Utdanningen kan gi kompetanse som
kan tas i bruk i arbeidslivet uten
ytterligere opplæringstiltak.

Fagskolen Oslo Akershus

Mål for fagskoleutdanning
Utdanning skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter
gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang og kontinuerlig omstilling.
Yrkesutøvelse i Demens og alderspsykiatri, skal ha grunnleggende omsorgsevne til å
kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av innsikt i den enkeltes
livsfortelling og sykdomshistorie. Yrkesutøveren skal ha kompetanse til å planlegge,
organisere og iverksette tiltak for personer med demens og alderspsykiatri med vekt på
individuelle behov og brukerens individuelle opplevelse av verdighet, brukerens nærmeste
relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljøet.
Modul
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4

Modul 5

Innhold
Generell del:
Innledende tema, etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, stats- og
kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi.
Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
Aldring, rettsikkerhet, mestring, verdighet, deltakelse, forebygge sykdom og
funksjonsnedsettelse
Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
Personer med demens, personer med psykiske lidelser, utfordrende atferd,
forebyggende arbeid innen alderspsykiatri og demensomsorg.
Organisering, system og ledelse
Organisering av helsetjenesten, yrkesutøvelse og miljøarbeid, bruker- og
pårørendeperspektiv, omsorg, samhandling og verdighet, kommunikasjon og
arbeidsmåter, relasjonskompetanse, egenutvikling og selvrefleksjon
Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Organisering av opplæringen
Normer Fagskolepo Uker
Uker
Undervisning Veiledning
Praksis Selvstudium
t tid
eng
helår
deltid 6 timer/uke
2 timer/uke
12 timer/uke
Modul
14
8
16
96
32
192
1:
Modul
9
5
10
60
20
120
2:
Modul
15
9
18
108
36
216
3:
Modul
9
6
12
72
24
144
4:
Modul
13
5
10
60
20
120
5:
Praksis
10
Sum:
60 38 inkl.
76
396
132
350
792
praksis
Sum
1670
hele
studier
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Praksis

Praksis utgjør 10 hele uker og
gjennomføres siste halvdel av studiet (3.
og 4. semester). Praksis til fordypning kan
gjennomføres på en arbeidsplass innen
fagfeltet og kan vøre egen arbeidsplass.
Studentene veiledes av praksisveileder på
arbeidsplassen, samt lærer fra skolen.

Arbeidsformer og metoder

Undervisningen bygger på moderne
pedagogiske prinsipper, med fokus på
studentaktive læringsformer.
Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er:
Problembasert læring, refleksjon,
dialogpreget undervisning, forelesning,
gruppearbeid, prosjektarbeid med
tverrfaglig fokus, rollespill, selvstudium,
studentundervisning, nettstøttet
opplæring, veiledning, presentasjoner,
obligatorisk praksis, studieoppgaver i
praksis.

Det blir gitt vurdering med karakter til
hver modul på bakgrunn av studentenes
tilegnelse av faget. Praksisperioden
vurderes som bestått/ikke bestått. Studiet
avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Det
utstedes vitnemål når alle moduler er
gjennomført og bestått.

Opptakskrav






Fullført og bestått videregående
opplæring innen helse- og
oppvekstfag (tidligere helse- og
sosialfag)
Søkere som kan dokumentere at de
skal gjennomføre fagprøve etter
opptaksfristen, kan tildeles plass på
vilkår av bestått prøve
Søkere kan også tas opp etter
kriterier for
realkompetansevurdering

Søknadsfrist/skolestart
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart: August 2018

Søking skjer via www.vigo.no, alternativt kan søknadsskjema lastes ned fra vår

Fagskolen
Oslo Akershus
har lang erfaring med fagskoleBjørkelangen
skole
både studiehjemmeside
(www.bjorkelangen.vgs.no)
eller vedvideregående
henvendelse
tiltilbyr
skolens
utdanning.
Skolen
har
et
bredt
utdanningstilbud
innen
spesialiserende
og
yrkesfaglige
utdanningsprogram
og
kontor.
tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Akershus fylkesknytter teori og praksis sammen til en helhetlig og grundig
kommune har samarbeidet med fagskolen Oslo Akershus
opplæring i samsvar med arbeidslivets krav og behov. Skoom utarbeidelse av fagskoletilbudet i veiledning av
len har lang erfaring med stedbaserte fagskoleutdanninger.
Tlf:sammen
98 84med
49 representanter
20
lærlinger
fraE-post:
opplærings-Ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no
kontor
og lærlinger.
Tlf:
63 854400
E-post: post@bjorkelangen.vgs.no

kontakt: Avdelingsleder HO, Ragnhild Holmedahl

fagskolen.oslo.no
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