FAGSKOLE

KOSTNADER
• Ingen studieavgift

DEMENSOMSORG
OG ALDERSPSYKIATRI

• Cirka 3000 kr til lærebøker
•	
Administrasjonsavgift 500 kr pr år, som dekker diverse læremateriell/kompendium
og medlemskap i ONF (medlemskapet koster 150 kr og er valgfritt)
LÅN OG STIPEND
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.
Det er mulig å søke stipender hos fagforeninger.
Det finnes også lokale legater som støtter utdanning for helsearbeidere.
OPPTAKSKRAV
Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/aktivitør.
Søkere kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
STUDIESTART
Medio august. Første fellessamling er i august/september.
SØKNAD
Søknad til utdanningen er på Samordnet opptak www.samordnaopptak.no
Det åpnes for søknader 1. februar. Søknadsfristen er 15. april.
Mer informasjon finnes på www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/fagskolen/
Ta kontakt med Fagskolen aldring og helse for mer informasjon:
fagskolen@aldringoghelse.no
Tlf: 916 85 467, rektor Signe Baksaas Gjelstad.

For helsefagarbeider/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/aktivitører
www.bk.no 12/2021. Foto: Martin Lundsvoll

• 	 Nett- og samlingsbasert

www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/fagskolen/

• Praksis på egen arbeidsplass
• 	 Deltidsutdanning over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid
• 	 60 studiepoeng og fagskolegrad

www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/fagskolen/

Fagskoleutdanning i
Demensomsorg og alderspsykiatri
– en god mulighet
• for deg som ønsker å arbeide personsentrert
• for arbeidsplassen som trenger en ressursperson
i miljøbehandling

ÅR 2

> Deltidsutdanning over to år, tilsvarer ett år på fulltid
> Det er beregnet 10–15 timer til studiearbeid per uke
ORGANISERING AV PRAKSIS
> Praksis på egen arbeidsplass
> Praksisperiodene er fordelt gjennom hele studiet
> Samarbeidsavtale med arbeidsplassen
ARBEIDSFORM

DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI

ÅR 1

OMFANG

> Fysiske fellessamlinger (to ganger per år)

Emne 1
Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i
helse- og sosialfagene

12 uker

Emne 2
Demensomsorg og alderspsykiatri
- personsentrert omsorg
- sykdommer og symptomer
- kartlegging og tjenestetilbud
- pårørende

22 uker

Emne 3
Fordypningsarbeid

6 uker

STUDIESTEDER

Emne 4
Miljøbehandling

24 uker

> De fysiske samlingene er for tiden lagt til Alta,
Bergen, Drammen, Hønefoss og Tønsberg

Emne 5
Eksamen: Miljøbehandling i praksis

16 uker

> Kommuner/regioner kan inngå avtale
med fagskolen om andre lokasjoner

> Læringsgrupper på nett
> Webinar
> Tilhørighet til en klasse
> Oppgaver i praksis
> Individuell oppfølging og veiledning
> Studiebesøk

Ph.d.

80 uker

Master

Bachelor

«Lærerne og foredragsholderne er dyktige
innen sitt fagfelt og dette inspirerer og gir
motivasjon i studietiden.»

KVALIFISERING
> Studiet er godkjent av NOKUT
>	Studiet gir 60 studiepoeng og fagskolegrad

Fagskoleutdanning

Generell
studiekompetanse

Fag-, svennebrev
og yrkeskomp.

Ungdomsskole
Barne- og mellomtrinn
Figur: Modell av det norske utdanningssystemet, NOKUT

