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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/BS6P3kkb1v 

  

Innspillseminar 1.februar 2022 kl. 12:30- 14:00 Meld deg på her: Psykisk helse og rus 

 

Om utdanningen 
Høyere yrkesfaglig utdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid skal gi 
kandidatene økt kompetanse for å kunne jobbe med personer med psykiske lidelser, 

rusmiddelproblematikk og samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). 
Utdanningen skal også ha fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
innen psykisk helsearbeid og rusarbeid i et folkehelseperspektiv. Helsefremmende 
og forebyggende innsats innen psykisk helsearbeid og rusarbeid er videre viktig å se 

i et livslangt perspektiv.  
Psykiske lidelser er en viktig årsak til helsetap gjennom livet. Regjeringen vil 

skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av 
mening. Pasientens helsetjeneste forutsetter at denne har innflytelse både over egen 
utredning og behandling og over utviklingen av tjenestene. Opplæring og 

tilrettelegging for reell brukerinnflytelse er en sentral utfordring både på tjeneste- og 
brukerorganisasjonsnivå (Mestre hele livet – regjeringens strategi for god psykisk 
helse)  

Et stort antall barn og unge vil på ett eller flere tidspunkt i oppveksten oppleve å ha 
psykiske lidelser. God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn 
i livet som ung voksen. Barnehager og skoler har en viktig forbyggende rolle ved at 

de skal bidra til at barn og unge opplever trivsel, mestring og inkludering. Omfanget 

av psykiske lidelser og tilknyttet sykdomsbyrde gjør helsefremmende og 
forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse til et viktig 

satsingsområde. (Barn og unges psykiske helse, FHI 2018) 

Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell 
oppmerksomhet. Personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP lidelser) har 

mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer 
utredningen og behandlingen av begge lidelsene. (Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk 

lidelse - ROP- lidelser, IS-1948).  
Samhandlingsreformen (2012) medførte at arbeidsoppgaver ble flyttet mellom 

spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og dermed også behov for 
kompetanseheving i kommunene.  
Kompetanseløftet 2015 sier at tilbud om videreutdanning av personell gjennom 

fagskoleordningen er spesielt viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra 
sektoren og bidra til rekrutteringen til helse- og sosialfag i videregående skole. Dette 
følges opp i kompetanseløftet 2020 der et av målene er å bidra til flere tilsette 

med videreutdanning innen psykisk helse- og rusfeltet for å styrke kvalitet og 
kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet.   

https://forms.office.com/r/BS6P3kkb1v
https://hkdir-no.zoom.us/meeting/register/u5wtfuCuqzspG9RtpjEhdPma_uIzYv_iP8K8
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Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning, Videre vekst og kvalitet, 
(Kunnskapsdepartementet F-4468, juni 2021) påpeker at kvalitetsutvikling i høyere 

yrkesfaglig utdanning krever både fleksibilitet og evne til rask og målrettet tilpassing 
av utdanningstilbud. Dette er grunnlaget for at innholdet i denne planen skal 
representere et rammeverk som kan tilpasses tidsaktuelle nasjonale, lokale og 

regionale føringer og behov i utarbeidelse av lokale studieplaner.  

 

Begrepsavklaringer  
• Psykisk helsearbeid fokuserer på å fremme og bedre menneskers 
psykiske helse samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper 
psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. 

Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i 
prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å 
mestre hverdagens utfordringer samt skape inkluderende 

lokalmiljø. (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, 
2010)  
• Psykisk lidelse. Begrepet psykiske lidelser benyttes om en rekke ulike 

tilstander hvor tanker, følelser, atferd og/eller sosialt funksjonsnivå er 
forstyrret. De klassifiseres i henhold til internasjonale, diagnostiske kriterier 
som revideres regelmessig i henhold til oppdatert vitenskapelig evidens 

(First, Kendler, & Leibenluft, 2017). Diagnostisering av psykiske lidelser gjøres 
av leger og psykologer og/eller ved hjelp av strukturerte kliniske intervjuer. 
(FHI, Folkehelserapporten)  

• Ruslidelse (Substance Use Disorder) brukes som samlebegrep for 
både avhengighet, skadelig bruk og misbruk. (Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og 

psykisk lidelse - ROP- lidelser, IS-1948)  
• Målrettet miljøarbeid er en arbeidsmodell som består av ulike 
metoder, faglige intervensjoner og profesjonelle holdninger - styrt i målrettede 

prosesser. Hvis en miljøarbeider skal kunne arbeide målrettet må tre ulike 
komponenter være til stede; fagkompetanse, holdninger og verdier og 
miljøarbeiderens evne til å samarbeide. Det er ikke tilstrekkelig med god 

fagkunnskap og bred kompetanse, dersom miljøarbeideren utviser holdninger 
og verdier som ikke hører hjemme i omsorgsfaget. Ei heller hjelper det at 
miljøarbeideren gir uttrykk for gode holdninger og verdier, hvis vedkommende 

ikke får til å samarbeide med andre eller gjennom sin atferd viser at 
holdningene og verdiene ikke er integrert i den praktiske yrkesutøvelsen 
(Bech m.fl., 

2004). https://min.helsekompetanse.no/mod/book/view.php?id=74&chapterid=
132  

 

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. 

https://www.napha.no/content/13945/psykisk-helsearbeid-i-endring
https://www.napha.no/content/13945/psykisk-helsearbeid-i-endring
https://min.helsekompetanse.no/mod/book/view.php?id=74&chapterid=132
https://min.helsekompetanse.no/mod/book/view.php?id=74&chapterid=132
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Læringsutbyttebeskrivelsene skal gi arbeidsgivere en tydelig forståelse av hva 

utdanningen omfatter, og hvilke forventninger en kan ha til en kandidat med 
fagskolegrad innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. 

 

Kunnskap 

Kandidaten:   

• Har kunnskap om psykiske helsearbeid og rusarbeid og hvilke begreper, 
prosesser og verktøy som er sentrale innenfor dette fagområdet  

• Har innsikt i sentrale lover, forskrifter og veiledere som regulerer rettigheter 
og plikter og gir anbefalinger innen fagfeltet psykisk helsearbeid og 
rusarbeid  

• Har kunnskap om hvordan tjenester er organisert innen psykisk helsearbeid 
og rusarbeid i helse- og omsorgstjenesten og oppvekstsektoren  

• Kan ut fra kunnskap i psykisk helsearbeid og rusarbeid og erfaring fra egen 
praksis (egen fagkunnskap) oppdatere sin yrkesfaglige kompetanse  

• Har forståelse for viktigheten av psykiske helsearbeid og rusarbeid i et 
samfunnsperspektiv  

Ferdigheter  

Kandidaten: 

• Kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innen 
psykisk helsearbeid og rusarbeid og behov for iverksetting av tiltak   

• Kan anvende sin kunnskap innen psykisk helsearbeid og rusarbeid for å 
delta i planlegging, organisering og iverksetting av 
relevante kunnskapsbaserte tiltak samt evaluering av disse.  

• Kan anvende sin faglige kunnskap og samhandlingskompetanse i arbeidet 
med å fremme helse og mestring i ulike aldersgrupper   

• Kan kommunisere og samhandle med bruker/pasient, pårørende, 
hjelpeapparatet og frivillig sektor for å planlegge og gjennomføre 

hensiktsmessige tiltak.  
• Kan finne informasjon og fagstoff innen psykisk helsearbeid og rusarbeid 

som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling.  

Generell kompetanse  

Kandidaten:  

• Kan identifisere og forstå etiske utfordringer og dilemmaer i psykisk 
helsearbeid og rusarbeid, reflektere over egen praksis og begrunne sine 
vurderinger faglig og etisk  

• Har et reflektert forhold til yrkesetiske retningslinjer for sitt fagområde, og 
har gjennom refleksjon utviklet en grunnholdning som samsvarer med 
disse  

• Kan utføre arbeidet innen psykisk helsearbeid og rusarbeid etter utvalgte 
målgruppers behov.  

• Kan med bakgrunn i sin relasjonskompetanse bygge relasjoner med 
pasient/bruker, pårørende, kollegaer, tverrfaglig og med eksterne 

målgrupper  
• Kan benytte ny kunnskap til å utvikle arbeidsmetoder og der igjennom 

videreutvikle praksis på egen arbeidsplass. 
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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 

Etikk, samhandling og 
kommunikasjon 

10 

Helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid 

10 

Psykiske lidelser og 
ruslidelser, symptomer og 

behandling 

8 

Målretta miljøarbeid – 

brukermedvirkning og 
relasjonskompetanse i praksis 

8 

Praksis 14 

Faglig fordypning 10 

Til sammen 60 studiepoeng 

 

 

Emnebeskrivelser 

 
Emne 1: Etikk, samhandling og kommunikasjon 
Emne 1 er felles for helseutdanningene som per tid er til revidering.  

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  

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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• 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  

• 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  
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Emne 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
 

Emne  Studiepoeng 

 
Helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeid 

 

 
10 

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

• Har kunnskap om hva som fremmer og hemmer god psykisk helse i ulike 
livsfaser i et samfunnsperspektiv  

• Har innsikt i sykdomsforebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak  
• Har kunnskap om hvordan det helsefremmende 

arbeidet innen psykisk helsearbeid og rusarbeid er organisert på 
kommunalt og statlig nivå  

• Forstår viktigheten av det helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeidet innen psykisk helsearbeid og rusarbeid i et folkehelseperspektiv  

 

Ferdigheter  
Studenten 

• Kan fremme det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet som 
verdi innen psykisk helsearbeid og rusarbeid på arbeidsplassen  

• Kan medvirke i planlegging og gjennomføring av sykdomsforebyggende og 
helsefremmende tiltak innen psykisk helsearbeid og rusarbeid  

• Kan finne og henvise til ulike nasjonale føringer og rapporter i 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet innen psykisk 
helsearbeid og rusarbeid  

 

Generell kompetanse  
Studenten  

• Har et reflektert forhold rundt viktigheten av det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet både på individnivå og samfunnsnivå.  

• Har tilstrekkelig kunnskap og forståelse for de lover og retningslinjer som 
gjelder for det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet for å 

kunne ivareta ulike aldersgruppers behov og rettigheter samt varsle om 
kritikkverdige forhold. 

 

Tema  
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Emne 3: Psykiske lidelser og ruslidelser, symptomer og behandling  
 

Emne  Studiepoeng 

Psykiske lidelser og ruslidelser, symptomer og 
behandling  
 

8 
 

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

• Har kunnskap om de ulike forståelsesmodellene innen psykisk helsearbeid 
og rusarbeid  

• Har kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser i ulike livsfaser og 
hvordan disse kan forebygges og behandles  

• Har innsikt i diagnosegrupper, særtrekk og relaterte tilstander innen 
psykisk helsearbeid og rusarbeid  

 

Ferdigheter  
Studenten 

• Kan identifisere tidlige tegn på psykiske plager i ulike aldersgrupper og 
livsfaser  

• Kan identifisere symptomer på psykiske lidelser og ruslidelser, 
samt endringer i disse  

• Kan tilrettelegge og iverksette aktuelle tiltak innen psykisk helsearbeid og 
rusarbeid 

 

Generell kompetanse  
Studenten  

• Har tilstrekkelig fagkunnskap om spesifikke psykiske lidelser og ruslidelser 
i ulike livsfaser for å utvikle en forståelse og en empatisk grunnholdning til 
det enkelte mennesket  

 

Tema  

 
 

 

Emne 4: Målrettet miljøarbeid – brukermedvirkning og 
relasjonskompetanse i praksis  
Emne  Studiepoeng 

Målretta miljøarbeid  

-brukermedvirkning og relasjonskompetanse i 
praksis 

 

8 
 

Læringsutbytte  
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Kunnskaper  

Studenten 

• Har kunnskap om metoder/tiltak innenfor forebygging av 
psykiske helseplager og rusmiddelproblematikk  

• Har kunnskap om behandling/oppfølging av mennesker med psykiske 
lidelser og ruslidelser  

• Har kunnskap om hvordan forebygge bruken av tvang og makt innen 
psykisk helsearbeid og rusarbeid  

• Har innsikt i relevant lovverk som regulerer fagfeltet psykisk helsearbeid og 
rusarbeid og relevante veiledere for oppfølging og behandling.  

• Kjenner tilbudene til mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser i ulike 
sektorer og tjenester  

 

Ferdigheter  

Studenten 

• Kan kommunisere med pasienter/brukere i ulike aldersgrupper for å 
identifisere ressurser, utfordringer og behov.  

• Kan identifisere behov, tilrettelegge og iverksette tiltak som skaper læring 
og mestring samt evaluere disse.   

• Kan utføre helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak i samarbeid 
med ulike aldersgrupper, pårørende og fagpersoner innen psykisk 

helsearbeid og rusarbeid   
• Kan samhandle med og skape gode relasjoner for 

å ivareta aktiv brukermedvirkning og recovery med ulike aldersgrupper og 
pårørende.  

• Kan samhandle med fagpersoner og organisere tverrfaglige samarbeid  
 

Generell kompetanse  
Studenten  

• Kan gjennom god relasjonskompetanse ivareta pasienter/brukere med 
psykiske lidelser og ruslidelser sitt behov for omsorg, behandling og 
oppfølging.  

• Kan delta i kartlegging, vurdering og gjennomføring av relevante tiltak   
• Er bevisst på egen og andres kompetanse og forstår betydningen av 

tverrfaglig samarbeid  
 

Tema  

 

 

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) 
 

Emne  Studiepoeng 

Praksis 14 
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Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

• Kan vurdere eget arbeid sett opp mot gjeldende regelverk, normer og krav 
innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid 

 

Ferdigheter  

Studenten 

• Studenten kan sette teoretisk kunnskap fra utdanningen i sammenheng 
med praktiske ferdigheter 

• Praksis: Kan kartlegge en situasjon, vurdere og identifisere behov og 
iverksette tiltak 

• Prosjekt: Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt i samsvar 
med målene og det faglige innholdet i utdanningen 

 

Generell kompetanse  
Studenten  

• 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 innen psykisk 
helsearbeid og rusarbeid   

• Kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske 
lidelser og/eller ruslidelser for å vurdere og ivareta deres behov for 
omsorg, behandling og oppfølging  

 

Tema  
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Emne 6: Faglig fordypning 
Emne  Studiepoeng 

Faglig fordypning 
 

10 
 

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

• Har fordypet seg innenfor et valgt tema innen psykisk helsearbeid og 
rusarbeid 

• Har innhentet, vurdert og bearbeidet teori, og drøftet sammenhengen 
mellom teori og praksis  

 

Ferdigheter  

Studenten 

• Kan systematisere, utvikle og formidle kunnskapsbasert praksis.  
• Kan kartlegge en situasjon innenfor fagfeltet knyttet til psykisk helsearbeid 

og rusarbeid, identifisere en faglig problemstilling og behov for iverksetting 
av tiltak   

• Kan finne informasjon og fagstoff 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  
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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/BS6P3kkb1v 

 

Spørsmål til overordnede læringsutbyttebeskrivelser (o-lub) 

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

stå seg over tid?  

2. Er o-lub dekkende? 

3. Er læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) i tråd med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 5.1?  

4. Muliggjør o-lub en fleksibilitet for å ivareta fortløpende samfunnsendringer, 

som igjen vil gjenspeile seg i utdanningen? 

5. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå (e-lub) 

6. Legger e-lub til rette for lokal tilpasning i lokale utdanningsplaner? 

7. Ivaretar e-lub de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene? 

8. Er titlene på emnene relevante og dekkende, og samsvarer disse med e-

lubene? 

Spørsmål til vekting av studiepoeng 

1. Gjengir vektingen av emnene i studiepoeng et riktig bilde av emnenes 

plass/prioritering i planen?  

2. Emne 6, faglig fordypning, er i forslaget vektet til 10 studiepoeng. Burde dette 

vektes mer sett opp mot øvrige emner? For eksempel 12 studiepoeng på 

emne 6 og en redusering av emne 2 fra 10 til 8 studiepoeng? 

Generelt om planen 

1. Dekker innholdet i den nasjonale planen kompetansekravene kandidatene 

møter i arbeidslivet?  

2. Er planen fremtidsrettet og relevant for behovene i arbeidslivet?  

3. Er det tematikk som ikke hører naturlig inn under overordnede- og emne-

LUB'er som savnes i planforslaget? 

4. Har planen en oversiktlig struktur 

5. Er språket tydelig og forståelig?  

https://forms.office.com/r/BS6P3kkb1v


 

Planutkast 

6. Oppleves planen å både ha en tydelighet og en fleksibilitet som er et godt 

utgangspunkt for utarbeidelse av lokale planer? 

 

 


