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Planutkast 

Innledning  
Dette er et foreløpig planutkast. Arbeidsgruppen ønsker innspill til det videre 

arbeidet. Svar på arbeidsgruppens spørsmål og kom med skriftlige innspill i dette 

skjemaet: https://forms.office.com/r/jjjWx2FYwg  

Innspillseminar 1.februar 2022 kl. 10:45-12:15. Meld deg på her: Miljøarbeid innen rus 

 

Arbeidsgruppen foreslår å endre navnet på utdanningen til Miljøarbeid innen rus og 

avhengighet 

Om utdanningen 
Beskrivelse kommer 

 

Overordnet læringsutbytte 
De overordnede læringsutbyttebeskrivelsene, også kalt O-LUB skal gi uttrykk for hva 
en kandidat som har gjennomført en høyere yrkesfaglig utdanning skal inneha av 
kompetanse beskrevet som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, i tråd 
med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), nivå 5.1. 
 
Læringsutbyttebeskrivelsene skal gi arbeidsgivere en tydelig forståelse av hva 
utdanningen omfatter, og hvilke forventninger en kan ha til en kandidat med 
fagskolegrad innen [sett inn studieretning]. 
 

Kunnskap 

Kandidaten:  
• Har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling, 

rehabilitering hos mennesker med rus og avhengighetslidelser i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 

• har kunnskap vanlige somatiske sykdommer og skader, symptomer, behandling 
og sykepleie for å kunne observere, kartlegge og vurdere funksjonssvikt hos 
mennesker med rus- og avhengighetslidelser 

• har kunnskap om faglige verktøy i arbeidet med å kartlegge og dokumentere 
helsetilstand, ressurser, behov og funksjonsnivå hos mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser 

• har innsikt i lovverk for helse- og omsorgssektoren, samt i nasjonale anbefalinger 
og retningslinjer for arbeid med, og kvalitet på, helsetjenester til mennesker med 
rus og avhengighetslidelser 

• har kunnskap om organisering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten og kjennskap til ansvar og oppgaver for aktører og 
samarbeidsparter i ulike behandlingsforløp   

• kan oppdatere sin kunnskap om rus- og avhengighetslidelser observasjon, 
kartlegging, vurdering og behandling innen eget kompetanseområde 

https://forms.office.com/r/jjjWx2FYwg
https://hkdir-no.zoom.us/meeting/register/u5UscOuvqDMsGtWsx9XoELYhS-WR2EoWtMla
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• forstår hva det betyr for samfunnet å ha en helhetlig og koordinert helsetjeneste 
som ivaretar befolkningens behov, og hvordan det bidrar til verdiskapning i 
samfunnet 

Ferdigheter  

Kandidaten: 
• kan anvende kunnskap om rus og avhengighetslidelser, symptomer og behandling 

til å kunne observere, kartlegge, vurdere og handle ved funksjonssvikt hos 
mennesker med rus – og avhengighetslidelser 

• kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling 
og rehabilitering til å veilede pasienter med rus og avhengighetslidelser om 
brukermedvirkning og egenomsorg 

• kan anvende kunnskap om sykepleie og skadereduserende tiltak ved somatiske 
sykdommer, forgiftninger og skader hos mennesker med rus og 
avhengighetslidelser til å identifisere ressurser og behov, sette mål, iverksette og 
evaluere tiltak innenfor eget kompetanse- og ansvarsområde og/eller i samarbeid 
med andre 

• Kan anvende kunnskap om rusarbeid, og det psykososiale arbeidet for å 
indentifisere ressurser og behov, sette mål, iverksette og evaluere tiltak innenfor 
eget kompetanse- og ansvarsområde / og eller samarbeid med andre 

• kan anvende elektroniske dokumentasjonssystemer, kommunikasjonsformer, 
ferdigheter og teknikker profesjonelt i samarbeidet med mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser, pårørende, frivillige, kollegaer og andre yrkesgrupper 

• kan anvende standardiserte observasjonsskjemaer og kartleggingsverktøy til å 
kartlegge tilstand/og eller skade ressurser og behov for tiltak hos mennesker med 
rus- og avhengighetslidelser 

• kan finne og vurdere informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger 
knyttet til arbeid med mennesker med rus- og avhengighetslidelser 

• kan kartlegge situasjoner i møte med mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser og identifisere faglige, juridiske og etiske problemstillinger og 
behov for å iverksette tiltak 

Generell kompetanse  

Kandidaten: 
• har forståelse for og ser betydningen av yrkesetiske retningslinjer som regulerer 

yrkesutøvelsen innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
innenfor rus- og avhengighet 

• har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at han/hun ivaretar 
brukermedvirkning, personens integritet, og faglig forsvarlighet og juridiske 
prinsipper i samarbeide med mennesker med rus- og avhengighetslidelser 

• kan innenfor eget kompetanse- og ansvarsområde utføre helsefremmende, 
forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende og skadereduserende 
tiltak etter individuelle behov hos mennesker med rus- og avhengighetslidelser 

• Kan etablere og ivareta relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og 
etater i samarbeidet om tjenestetilbudet til mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser 

• kan bidra til å utvikle arbeidsmetoder, tiltak og tjenester til mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon på 
arbeidsplassen 
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Emneoversikt 
Nasjonal standard inneholder emner som hver er unike og inneholder tittel, kode, 

omfang og vurdering. Det er disse parameterne som rapporteres til Database for 

høyskolestatistikk – Fagskole (DBH-F) etter fastsatte retningslinjer. 

Emnenavn  Studiepoeng 

Emne 1  
 

10 stp 

Emne 2. Grunnlagstenkning, 
organisering og lovverk. 
Helsefremmende og 
forebyggende arbeid 

8 stp 

Emne 3: Rus – 
og avhengighetslidelser og 
relaterte helseproblemer 

10 stp 

Emne 4: Rusarbeid, 
Behandlingstiltak, oppfølging 
og koordinering    

9 stp 

Emne 5. Praksis 13 stp 
 

Emne 6. Fordypning i 
miljøarbeid inne rus og 
avhengighet 

10 stp 

Til sammen 60 studiepoeng 

 

 

Emnebeskrivelser 

 
  

Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå (E-LUB) i denne planen er ikke 

utfyllende og må betraktes som veiledende. Det er opp til den enkelte skole å 

utvikle dekkende E-LUB som også ivaretar egenart og lokale faktorer gjennom 

egne studieplaner. Den enkelte skole går årlig går gjennom E-LUB i sine 

studieplaner i tråd med egne kvalitetssikringsrutiner. 
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Emne 1: Etikk, samhandling og kommunikasjon 
Emne    Studiepoeng   

   
Etikk, samhandling og kommunikasjon   
   

   
10   

Læringsutbytte    

   
Kunnskaper    
Studenten   

• har kunnskap om vårt verdigrunnlag basert på respekt, likeverd og 
helhetlig menneskesyn og hvordan dette kommer til utrykk gjennom 
relevant lovverk og yrkesutøvelse  

• har kunnskap om etiske og yrkesetiske prinsipp, teorier og dilemma, 
samt etisk refleksjon   

• har generell kunnskap om psykologi og sosiologi 

• har kunnskap om kommunikasjonsteori og samhandling, 
gruppeprosesser og konflikthåndtering  

• har kunnskap om relasjonskompetanse og faglig veiledning 

• har kunnskap om relevant lovverk, menneskerettigheter, offentlige 
relevante dokumenter som regulerer fagfeltet    

• Har kunnskap om helse-, sosial- og oppveksttjenestene i samfunnet 
og deres organisering.   

Ferdigheter    
Studenten   

• gjenkjenner vårt verdigrunnlag basert på respekt, likeverd og helhetlig 
menneskesyn i relevant lovverk og yrkesutøvelse.  

• finner og anvender kunnskap om etiske og yrkesetiske prinsipper/ 
teorier og dilemma som grunnlag for etisk refleksjon rundt praktiske 
problemstillinger.  

• anvender kunnskap om psykologi og sosiologi i sin yrkesutøvelse.  

• anvender kunnskap om relasjonskompetanse og faglig veiledning 

• anvender kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, 
til profesjonell samhandling med barn/unge, bruker/pasient, 
pårørende og kollegaer. 

• finner og henviser til relevant lovverk, menneskerettigheter, forskrift 
eller stortingsmelding som er relevant for yrkesutøvelsen     

• anvender kunnskap om organiseringen av helse-, sosial- og 
oppveksttjenestene i samarbeid og samhandling med 
barn/unge, bruker/pasient, pårørende, kollegaer og 
samarbeidspartnere.  

   

Generell kompetanse    
Studenten    

• har utviklet en etisk forståelse som kommer til uttrykk gjennom 
refleksjon over egen atferd, samt gjennom kommunikasjon og 
samhandling i situasjoner med barn/unge, bruker/pasient, pårørende, 
kollegaer og samarbeidspartnere  
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• kan bygge relasjoner basert på helhetlig menneskesyn, likeverd og 
respekt, slik at barn/unge, bruker/pasient, pårørende, kollegaer og 
samarbeidspartnere opplever trygghet og har tillit til de ulike tjenestene  
• har forståelse for grunnleggende psykologiske og sosiologiske 
begreper og modeller.  
• kan utøve yrket sitt basert på faglig og etisk forsvarlighet. 
• har forståelse for relevant lovverk som regulerer helse-, sosial- og 
oppvekstsektoren. 
• kan henvende seg til og samarbeide med relevante tjenester innenfor 
helse-, sosial- og oppvekstsektoren.   

Tema    

1 a. Etikk   
• Etisk verdigrunnlag 
• Etisk teorier og prinsipp   
• Etisk dilemma   
• Etiske gråsoner 

1b. Kommunikasjon i samhandling   

• Brukerperspektivet 

• Relasjonskompetanse, relasjonsbygging og veiledning   

• Kommunikasjon i samhandling med barn/unge, bruker/pasient, 
pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere 

• Gruppeprosess og konflikthåndtering   
1c. Helhetlig menneskesyn 

• Menneskerettighetene  

• Holdninger til brukere, pårørende og kollegaer innenfor fagfeltet.  
1d. Lover og forskrifter   

• relevante lover, forskrifter og offentlige dokumenter for utdanningens 
studenter og bruker/pasient   
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Emne 2: Grunnlagstenkning, organisering og lovverk. Helsefremmende og 
forebyggende arbeid 
Emne  Studiepoeng 
Grunnlagstenkning, organisering og lovverk  
Helsefremmende og forebyggende arbeid 

 
8 

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

• Har kunnskap om behandling og oppfølging av mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i 
spesialisthelsetjenesten.   

• Forstå rusbehandling og avhengighetslidelser i et historisk perspektiv 

• Har innsikt i politiske føringer, nasjonale planer, anbefalinger og retningslinjer for 
arbeid med, og kvalitet på, helsetjenester til mennesker med rus og 
avhengighetslidelser. 

• Har kunnskaper om ulike instanser og tjenesteytere innen rusbehandling og 
samarbeidende instanser og ulike ansvarsområder og oppgaver   

• Har kunnskap om brukermedvirkning og likemannsperspektivet og kjenner 
til aktuelle brukerorganisasjoner.   

• Forstår hvordan levekår og psykososiale faktorer kan være årsaker til rus- og 
avhengighetslidelser og føre til marginalisering i samfunnet  

• Har innsikt i lovverk og aktuelle retningslinjer for helse- og 
omsorgssektoren knyttet til rus og avhengighetslidelser  

• Har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge og 
andre utsatte grupper i samfunnet   

• Har kunnskap om hva den enkelte bruker og helsepersonell kan gjøre sammen 
for å fremme helse og begrense konsekvenser av skade og sykdom hos 
mennesker med rus og avhengighetslidelser 

• Har grunnleggende kunnskaper om vitenskapsteori og forskning innen fagfeltet 

 

Ferdigheter  
Studenten 

• Kan reflektere over, vurdere og anvende aktuelle tiltak og lovverk og 
samarbeide med annet helsepersonell og brukere av helsetjenestene  

• Kan finne kunnskap og aktuell forskning og reflektere kritisk over tema knyttet til 
rus og avhengighet og behandling 

• Kan formidle kunnskap om og delta i brukerrettede tiltak og erfaringsbaserte tiltak 

• Kan reflektere over, foreslå og delta i aktuelle forebyggende og helsefremmende 
tiltak for mennesker med rus- og avhengighetsproblemer og utsatte grupper i 
samfunnet 

 

Generell kompetanse  
Studenten  

• Forstår og reflekterer over årsaker til og konsekvensene av rusbruk 
avhengighetslidelser for enkeltindivider og for samfunnet 

• Forstår og reflekterer over hva det betyr for samfunnet å ha en helhetlig og 
koordinert helsetjeneste som ivaretar behov for behandling og helsehjelp for rus- 
og avhengighetslidelser 
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• Forstår og reflekterer over aktuelle rettsprinsipper, lovbestemmelser og 
etiske problemstillinger som omhandler rusbehandling og mennesker med rus og 
avhengighetslidelser 

• Reflekterer over medbestemmelse og frivillighet og forstår betydningen av 
brukermedvirkning og likemannsperspektivet.   

• Har en helhetlig forståelse av hvordan levekår og psykososiale forhold kan føre til, 
opprettholde og forsterke rus- og avhengighetslidelser  

• Forstår betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid for mennesker 
med rus- og avhengighetslidelser 

Tema  

2a. Rusbehandling, utviklingstrekk, oppbygning og planverk  
• rusfaget og rusbehandling (tverrfaglig spesialisert behandling (TSB))   
• Organisering av rusfeltet  

   
2b. Helsefremmende og forebyggende arbeid  

• Kommunikasjon og samhandling  
• Ulike programmer og tiltak i forbyggende arbeid blant barn og unge  

   
2c. Brukermedvirkning i helsepolitisk perspektiv  

• Likemannsarbeid   
• Erfaringskunnskap  
• Pårørende arbeid  

   
2d. Aktuelle lover og retningslinjer for rusfeltet,   

• etiske utfordringer   
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Emne 3: Rus – og avhengighetslidelser og relaterte helseproblemer /utfordringer 
Emne    Studiepoeng   

Emnet handler om rus- og avhengighetslidelser og 
behandlingsmetoder og tilnærminger  
   

   
10   

Læringsutbytte    
Kunnskaper    
Studenten  

• Har kunnskap om rus- og avhengighetslidelser, årsaker og faktorer 
som opprettholder lidelser og relaterte tilstander  

• Har innsikt i ulike behandlingsmetoder og oppfølging av mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser   

• Har kunnskap om de ulike rusmidlene, skadelig bruk, misbruk, 
abstinenssymptomer og forgiftninger    

• Har forståelse for sammensatte årsaksforhold, psykososiale mekanismer og   
• forhold knyttet til levekår og oppvekstmiljø som bakgrunn for ruslidelser   
• Har kunnskap om ROP- lidelser, samtidig rus og psykiske lidelser  
• Har kunnskap om andre avhengighetslidelser og aktuelle behandlingstiltak    
• har forståelse for sosiale og økonomiske problemer knyttet til rus- og 

avhengighetslidelser    
• Har kunnskap om somatisk helse knyttet til skader og forgiftninger ved rusbruk   

• Har kunnskap om psykiske lidelser hos mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser    

Ferdigheter    
Studenten   

• Har ferdigheter i å følge opp i behandling av rus- og avhengighetslidelser 
• Kan identifisere og kartlegge symptomer på rus- og avhengighetslidelser   
• Kan samarbeide tverrfaglig på system- og individnivå  
• Kan iverksette tiltak for å behandle forgiftninger og skader ved rusbruk   
• Kan identifisere og behandle sammensatte problemer og symptomer ved rus- og 

avhengighetslidelser   
• Kan iverksette helhetlige tiltak i samarbeid med bruker og andre helsearbeidere 

for å behandle ruslidelse og å redusere skade ved rusbruk   
• Kan samhandle profesjonelt og løsningsorientert med aktuelle 

samarbeidspartnere, pårørende og mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser  

• Kan kartlegge situasjoner og identifisere problemstillinger knyttet til psykiske 
lidelser hos mennesker med rus- og avhengighetslidelser    

Generell kompetanse    
Studenten    

• Har forståelse for rus- og avhengighetslidelsers konsekvenser for menneskers 
livsutfoldelse og helse    

• forstår og reflekterer over sammenhengen mellom levekår og 
psykososiale livsbetingelser og utviklingen av rus- og avhengighetslidelser   

• Har utviklet etisk grunnforståelse knyttet til rus- og avhengighetslidelser for den 
enkelte og samfunnet   

• Kan utføre sitt arbeid etter gjeldende prosedyrer i møte med mennesker med rus 
og avhengighetslidelser  
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Tema    

3a.  Rus- og avhengighetslidelser  
• Skadelig bruk, misbruk   
• Ulike rusmidlene  
• Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer  
• Samfunnsmessige konsekvenser  
• Overdose  
• Forgiftninger og abstinens  

  
3b ROP- lidelser  

• PTSD  
• Lettere psykiske lidelser og rus  
• Psykoselidelser og rus  
• Affektive lidelser og rus  
• selvmord  
• Autismespekterlidelser og ADHD  

  
 3c Somatiske følgetilstander  

• Infeksjoner  
• Sår og sårstell  
• Hjerte – og karsykdommer  
• Tannhelse  
• Ernæring og fysisk aktivitet  

  
3d Sosioøkonomiske faktorer  

• Økonomi og gjeldsproblematikk  
• Bolig  
• Sosialt nettverk, familie  
• arbeid/ fritidsaktivitet  
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Emne 4: Rusarbeid, Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering    
Emne   Studiepoeng  
Behandlingsforløp, oppfølging og koordinering av tiltak 
og tjenester. Emnet skal gi studentene kunnskaper og 
ferdigheter i rusarbeid, relasjonsarbeid, 
skadereduksjon og oppfølging av mennesker med rus- 
og avhengighetslidelser.   
  

  
9 stp  

Læringsutbytte   

Kunnskaper   
Studenten   

• har kunnskap om terapeutiske metoder og tiltak innen rusbehandling og 
oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetslidelser  

• har forståelse for betydningen av å skape gode relasjoner med brukere og 
pasienter og har kunnskaper om relasjonsarbeid og miljøterapi 

• har innsikt i forskjellige aktørers roller og ansvar i ulike pasientforløp for mennesker 
med rus- og avhengighetslidelser.  

• har kunnskap om tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og forstår betydningen av 
samarbeid og koordinering av tiltak  

• Har innsikt i saksbehandling, planlegging og koordinering av 
helsetjenester for personer med rus- og avhengighetslidelser   

• Har kunnskap om gjeldsproblematikk og økonomi knyttet til rus- og 
avhengighetslidelser  

• Har kunnskap om familie- og pårørendearbeid for mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser  

• Har kunnskaper om selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid og forstår betydningen 
av brukermedvirkning og erfaringsbaserte tiltak for mennesker med rus- og 
avhengighetslidelser.  

• Har kunnskaper om skadereduserende tiltak og lavterskeltilbud til personer med rus 
- og avhengighetslidelser  

• Har kunnskap om psykiske traumer, kriser, kriseintervensjon og konflikthåndtering 
  

Ferdigheter   
Studenten  

• Kan kartlegge og vurdere en situasjon og identifisere ressurser og behov for å 
tilrettelegge og iverksette tiltak som bidrar til læring, mestring og endring hos 
mennesker med rus- og avhengighetslidelser   

• Kan utføre miljøterapi og miljøarbeid i samarbeid med kollegaer i et terapeutisk 
miljø                 

• Kan delta i, og organisere tverrfaglig samarbeid og veilede pasienter/brukere, 
pårørende og fagpersoner   

• Kan anvende og samarbeide om bruk av ulike planverktøy  

• Kan anvende ulike kommunikasjonsferdigheter og samtaleteknikker i samarbeid 
med personer med rus- og avhengighetslidelser  

• Kan iverksette skadereduserende og sykepleiefaglige tiltak for personer med 
ruslidelser  

• Kan iverksette akutte, livreddende tiltak ved akutt skade, abstinenssymptomer, 
forgiftning og helsesvikt  

• Kan iverksette tiltak ved akutte kriser og konflikter   
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Generell kompetanse   
Studenten   

• kan drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet  

• har forståelse for endringsprosesser i rusfeltet og kan oppdatere sin kunnskap om 
tilbudene til mennesker med rus- og avhengighetslidelser i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.   

• kan bidra til fagutvikling, kvalitetssikring og videreutvikle praksis og kompetanse på 
egen arbeidsplass 

• kan reflektere over egen yrkesutøvelse og praksis og utvikle egne ferdigheter i 
samspill med andre fagpersoner gjennom faglig veiledning  

• kan bygge relasjoner med kollegaer, på tvers av seksjoner og etater i samarbeid om 
tjenestetilbudet i miljøarbeid innen rus og avhengighet 

  

Tema   
4a. Samhandling og relasjonskompetanse   

• selvrefleksjon, etisk bevissthet og egenutvikling  
• å etablere, gjennomføre og avslutte en terapeutisk relasjon  
• å identifisere og arbeide med vanskelige følelser  
• Den gode samtalen  

4b. Behandling og oppfølging   
• medisinske behandlingsprinsipper   
• psykososiale behandlingsprinsipper  
• Ettervern   
• Skadereduserende tiltak  
• LAR  
• Forebygge skader og komplikasjoner ved rusbruk  
• Sykepleie og omsorg  
• Fysiologiske behov, væske og ernæring  
• Sårstell  
• Tiltak ved forgiftninger og overdoser  
•   

4c. Miljøarbeid, miljøterapi  
4d. Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy    
4e. Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene   

• Aktører i behandlingsforløpet   
• Organisering, rollefordeling og tverrfaglig samarbeid mellom aktører og 
tjenestenivåer/ samhandlingsmodeller   
• Pakkeforløp   
• Individuell Plan (IP)  
• Organisasjon og ledelse   
• E-helse  
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Emne 5: Praksis 
Praksis kan gjennomføres som: 

1. Praksisutplassering utenfor studentens egen arbeidsplass (praksis) 
2. Praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass for å planlegge og gjennomføre 

endrings-/utviklingsarbeid (prosjekt) forbedringsarbeid 

 

Emne  Studiepoeng 
Praksis 13 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om, rusrelaterte lidelser og ROP- lidelser, og andre 
avhengighetslidelser og om hvordan disse kan forebygges og behandles 

• har kunnskap om gjeldende lovverk innen miljøarbeid inne rus og avhengighet 

• har kunnskap om organisering av tilbudene innen miljøarbeid inne rus og 
avhengighet i den kommunal helse- og omsorgstjeneste og i 
spesialisthelsetjenesten 

• har kunnskap om metoder og tiltak i miljøterapi og miljøarbeid, behandling og 
oppfølging, og har kjennskap til ansvar og oppgaver for ulike aktører og 
samarbeidsparter 

• har kunnskap om tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og brukermedvirkning 

• har kunnskap om faglige verktøy i arbeidet med kartlegging av ressurser og 
behov hos mennesker med rus og avhengighetslidelser 

• har innsikt i kunnskapsbasert praksis, og har kunnskap om utviklingsarbeid og 
kan oppdatere sin kunnskap om utviklingsprosjekter i helse- og omsorgssektoren  

• Kan vurdere eget arbeid sett opp mot gjeldende regelverk, normer og krav 
innenfor behandling og oppfølging av rus- og avhengighetslidelser 

• har innsikt i kunnskapsbasert praksis, og har kunnskap om utviklingsarbeid og 
kan oppdatere sin kunnskap om utviklingsprosjekter i helse- og omsorgssektoren 

 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan arbeide helsefremmende og bidrar i samarbeid med     
pasientene/ brukerne, pårørende og andre fagpersoner til å forebygge 
problemutvikling, sykdom, og funksjonsnedsettelse 

• kan bidra til å ivareta pasienter/brukere med psykiske lidelser og/eller rusrelaterte 
lidelser sitt behov for behandling, oppfølging og omsorg.  

• kan identifisere behov, og tilrettelegger og iverksetter tiltak som skaper læring og 
mestring 

• kan delta i kartlegging og vurdering innenfor sitt kompetanseområde  

• kan veilede pasient/bruker, pårørende og medarbeidere innen eget ansvars- og 
arbeidsområde 

• kan anvende kommunikasjonsformer og teknikker profesjonelt i samarbeidet med 
brukere, pårørende, frivillige, kollegaer og andre yrkesgrupper  

• kan kartlegge situasjoner i praksis og identifisere faglige og etiske 
problemstillinger og behov for å iverksette tiltak   

• kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i praksis 

• Studenten vurdere og anvende teoretisk kunnskap fra utdanningen i sitt arbeide i 
praksis   

Prosjekt / forbedringsarbeid: Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt i 
samsvar med målene og det faglige innholdet i utdanningen 
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Generell kompetanse  
Studenten  
 

• anvender sin kunnskap i samarbeidet med pasient/bruker, pårørende og andre 
fagpersoner, reflekterer over egne holdninger, ivaretar brukermedvirkning og 
behovet for meningsfull aktivitet 

• er bevisst på egen og andres kompetanse, og kan drøfte og formidle kunnskap 
innenfor fagfeltet 

• kan delta i tverrfaglig samarbeid for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og 
forståelse for fagfeltet på arbeidsplassen  

• kan bygge relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i 
samarbeidet om tjenestetilbudet innen psykisk helse og rusarbeid  

• kan utvikle konkrete miljøtiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet på 
arbeidsplassen  

• kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester innen psykisk helsearbeid og rusarbeid, 
gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon på arbeidsplassen 

• Har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at han/hun ivaretar 
brukermedvirkning, brukerens/pasientens integritet og faglig forsvarlighet i 
praksis.   

• Kan utføre helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for aktuelle 
brukergrupper 

• Kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med rus og 
avhengighetsproblematikk for å vurdere og ivareta deres behov for omsorg, 
behandling og oppfølging  
 

Tema  
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Emne 6: Fordypning i miljøarbeid innen rus og avhengighet 
Emne  Studiepoeng 
Faglig fordypning / Hovedprosjekt 

 
10 
 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• Kan fordype seg i et valgt tema innen rusarbeid og gjøre rede for dette i en 
skriftlig akademisk oppgave etter gjeldende normer 

• Kan innhentet, vurdere og bearbeide teori, og drøfte sammenhengen mellom teori 
og praksis   

• kan oppdatere sin kunnskap om faglige og etiske problemstillinger knyttet 
til arbeid med pasienter med rus og avhengighetslidelser 
 

Ferdigheter  
Studenten 

• Kan redegjøre for en aktuell faglig problemstilling i en skriftlig, akademisk 
oppgave etter gjeldende regler og rammer 

• kan systematisere, utvikle og formidle erfaringsbasert og forskningsbasert 
kunnskap.  

• kan kartlegge en situasjon innenfor fagfeltet knyttet til rusarbeid, identifisere en 
faglig problemstilling og behov for iverksetting av tiltak   

• kan finne informasjon og teori som er relevant for fordypningsoppgavens 
problemstilling   

• kan anvende faglig kunnskap innen fagfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid på 
en teoretisk problemstilling 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

• kan drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet psykisk helsearbeid 
og rusarbeid  

• har forståelse for yrkesetiske prinsipper i sitt arbeid innenfor fagfeltet psykisk 
helsearbeid og rusarbeid og etiske retningslinjer i forhold til skriftlige arbeider 
 

Tema  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planutkast 

Spørsmål til planen 
Arbeidsgruppen ønsker innspill til det videre arbeidet, og har formulert noen 

spørsmål. Svar på arbeidsgruppens spørsmål og kom med skriftlige innspill i dette 

skjemaet: https://forms.office.com/r/jjjWx2FYwg 

 

1. Er læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) i tråd med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 5.1?  

 

2. Er overordnet læringsutbyttebeskrivelser (o-lub) på et overordnet nivå, og kan 

stå seg over tid?  

 

 

3. Legger planen til rette for lokal – og regionalt handlingsrom og tilpassing i 

henhold til arbeidslivets behov?  

 

4. Dekker innholdet i den nasjonale planen kompetansekravene kandidatene 

møter i arbeidslivet?  

 

 

5. Har vi med for mange temaer, der vi har det? Og hvor mange bør være med i 

en nasjonal plan? 

 

6. Har planen en oversiktlig struktur? 

 

 

7. Er språket tydelig og forståelig?  

 

8. Vi har endret navn på utdanningen fra Miljøarbeid innen rus til Miljøarbeid 

innen rus og avhengighet: Er det nye navnet dekkende for innholdet? 

 

 

9. Skal vi bruke «mennesker med rus og avhengighetslidelser, eller personer 

med….?» 

 

10. Er navnene på emnene for lange? 

 

 

11. Vi har endret navn på utdanningen fra Miljøarbeid innen rus til Miljøarbeid 

innen rus og avhengighet: Er det nye navnet dekkende for innholdet? 

 

12. Andre kommentarer/ innspill 

 

 

https://forms.office.com/r/jjjWx2FYwg

