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Planutkast v2 

Innledning  
Dette er versjon 2 (publisert 02/22) av 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/63RvVc1DCi 

 

Om utdanningen 
Tverrfaglig miljøarbeid studiet tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere med 

høy yrkesetisk standard. Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med 

mennesker. Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med 

tjenestemottakere, pårørende, medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- 

og oppvekstsektoren.  

For å kunne gi et best mulig tilbud til mottakere av helse- og omsorgstjenester, - må 

de som yter tjenestene ha innsikt i hverandres kompetanse og kunne samarbeide på 

tvers av profesjoner, sektorer og nivå. I helsedirektoratets kompetansebehov og 

kompetanseplanlegging kan en lese at:  

«Oppfølging av personer med omfattende behov for tjenester krever bred tilnærming 

på tvers av enheter innad i helse- og omsorgstjenesten og mellom ulike sektorer. Økt 

grad av tverrfaglig samarbeid gjennom team bestående av fagpersonell som pasient 

og bruker trenger, vil gi mer faglig interaksjon på tvers av fagområder og sektorer i 

kommunen og vil i seg selv bidra til viktig kompetanseutvikling» (Helsedirektoratet, 

2018). 

For å nå målet om sammenhengende og «sømløse» tjenester er det viktig at 

helsepersonell rustes med de egenskapene og den kunnskapen de trenger for å 

kunne jobbe sammen i tverrfaglige grupper.  

Det er det denne planen har som mål, ruste helsefagarbeidere til å kunne jobbe og 

fungere i tverrfaglige team.  

Høsten 2021 fikk to arbeidsgrupper i oppgave om å jobbe med revidering av 

studieplanene: FHH09 Tverrfaglig miljøarbeid og FHH11 Miljøarbeid 

funksjonsnedsettelse.  

Etter flere refleksjoner i grupper kom gruppene til enighet om at det mest 

hensiktsmessig er å slå sammen disse planene til et. Begrunnelse som ble sendt til 

styringsgruppen finner du i vedlegg. Hovedargumentasjonen var at en studieplan 

som går på tverrfaglig miljøarbeid vil ruste studentene bedre til å jobbe tverrfaglig 

med flere brukergrupper. 

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er 

inndelt 5 emner/moduler. Utdanningen er organisert som deltidsstudium over 2 år 

eller som heltidsstudium over 1 år.   

https://forms.office.com/r/63RvVc1DCi
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Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom 

hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Fagskolen 

skal i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 26 foreta en 

helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne 

fungere i yrket. 

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 Tverrfaglig miljøarbeid. 
 

 

Kunnskap 

Kandidaten:  

• har kunnskap om tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og 
relasjonsforståelse for å kunne bidra i helhetlige tjenester i helse- og 
oppvekstsektoren.  

• har kunnskap om brukerperspektivet og hvordan fremme 
tjenestemottakerens aktive deltakelse i egen mestring, livssituasjon og 
behandling 

• har kunnskap om levekår, folkehelse og velferdsstatens utvikling i helse- og 
oppvekstsektoren  

• har kunnskap om relevante teknologiske løsninger og verktøy for sin 
yrkesutøvelse 

• har kunnskap om sentrale lover, forskrifter, dokumenter og etikk som 
regulerer tjenestemottakerens, pårørendes og yrkesutøveres rettigheter og 
plikter 

• har kunnskap om hvordan rammebetingelser på individ- og systemnivå, 
som nettverksarbeid og universell utforming, påvirker tverrfaglig miljøarbeid 
i helse- og oppvekstsektoren   

• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om tverrfaglig miljøarbeid i helse- 
og oppvekstsektoren basert på forskning, brukerperspektiv og erfaringer 

• forstår betydningen av tverrfaglig miljøarbeid i tjenesteutøvelsen i helse- og 
oppvekstsektoren i et sosialt- og økonomisk bærekraftig perspektiv 

• forstår egen yrkesrolle i tverrfaglig miljøarbeid med tjenestemottakere og i 
samhandling med andre fagpersoner i helse- og oppvekstsektoren 
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Ferdigheter  

Kandidaten: 

• kan anvende kunnskap om tverrfaglig miljøarbeid, kommunikasjon, 
folkehelse, samt fremme brukerperspektivet  

• kan anvende relevante kommunikasjonsformer og-metoder i samhandling 
og veiledning, med tjenestemottakeren i fokus. 

• kan anvende etisk refleksjon, relevant lovverk, forskrifter og dokumenter i 
praktiske og teoretiske problemstillinger. 

• kan finne fagkunnskap som er relevant for aktuelle problemstillinger og 
anvende denne i møte med tjenestemottakere og samarbeidspartnere 

• viser evne til refleksjon og kritisk bruk av kilder i sin yrkesutøvelse 

• kan kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere kunnskapsbaserte tiltak i 
samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og samarbeidspartnere  

Generell kompetanse  

Kandidaten: 

• har forståelse for yrkesetikk og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen 

• har videreutviklet sin etiske grunnholdning basert på verdiene respekt, 
likeverd og forutsigbarhet  

• kan utføre helhetlig og tverrfaglig miljøarbeid for å ivareta 
tjenestemottakerens sammensatte behov 

• kandidaten kan bygge relasjoner med relevante samarbeidspartnere og 
bidra tverrfaglig i et helhetlig tjenestetilbud 

• kan bidra til utvikling av arbeidsmetoder, produkter og/ eller tjenester 
gjennom systematisk erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, veiledning og 
refleksjon over egen yrkesutøvelse 

 

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. 

Emnekode Emnenavn  Studiepoeng 

Emne 1 Felles emne 10 

Emne 2 Teorier og overordnede begreper 

i miljøarbeid 

10 

Emne 3 Kunnskap om de ulike 
brukergruppene 

14 

Emne 4 Fordypningsoppgave 13 

Emne 5 Praksis  13 

   

Til sammen  60 studiepoeng 
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Emnebeskrivelse 

 
 

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.  

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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• 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     

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    

   

Emne   1 Studiepoeng   

  Etikk, samhandling og kommunikasjon     10   

Tema    

1 a. Etikk   
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• 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   

  

 

 

Teorier og overordnede begreper i miljøarbeid 
 

Emne   2 Studiepoeng   

Teorier og overordnede begreper i miljøarbeid   10   

  Læringsutbytte     

Kunnskaper 

Studenten: 

• har kunnskap om samarbeids- og relasjonskompetanse og samskapning 
for å kunne tilby helhetlige tjenester i helse- og oppvekstsektoren  

• har kunnskap om digitale verktøy som understøtter informasjonsdeling 
mellom tjenester  

• har kunnskap om verktøy og metoder som sikrer deltakelse og involvering 
av tjenestemottaker i egen livssituasjon og behandling    

• har kunnskap om mangfold, inkludering og helsefremmende og 
forebyggende arbeid på individ og gruppenivå i helse og 
oppvekstsektoren  

• Har innsikt i relevante lover, forskrifter, og nasjonale veiledere som 
regulerer rettigheter, ansvar og kvaliteten på tjenestetilbud på kommunalt, 
regionalt og statlig nivå.  
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• Kandidater har forståelse for hvilken betydning nettverksarbeid og 
universell utforming har i tverrfaglig miljøarbeid   

• Kandidaten har kjennskap til kunnskapsbasert praksis (KBP) som 
grunnlagstenkning i tverrfaglig miljøarbeid.   

• Forstår betydningen av samarbeid med ulike aktører på tvers av ulike 
nivåer og deres kompetanseområde  

• Kan skille mellom teorier, meninger, tolkning og faktisk informasjon 

 

Ferdigheter 

Studenten 

• Kan anvende faglig kunnskap om hvordan planlegge, organisere og 
samarbeide med bruker og pårørende  

• Har forståelse for begreper som er relevante for tverrfaglig miljøarbeid  

• Kan anvende faglig kunnskap om modell for systematisk og målrettet 
miljøarbeid  

• Kan finne fagkunnskap som er relevant for aktuelle problemstillinger og 
anvende denne i møte med brukere  og samarbeidspartnere   

• Kan anvende kunnskap om hvordan kartlegge aktuelle problemstillinger og 
iverksette tiltak 

 

Generell 

Studenten 

• har utviklet en yrkesetisk forståelse som kommer til uttrykk gjennom 
refleksjon over egen atferd, samt gjennom kommunikasjon og 
samhandling i situasjoner med tjenestemottaker, kollegaer og andre 
samarbeidspartnere   

• Kan reflektere etisk og faglig gjennom alle faser i systematisk miljøarbeid  

• Har bevissthet om maktbalansen i møte med tjenestemottakere, 
pårørende og andre tjenesteutøvere  

• Kan utføre miljøarbeid ved å ivareta brukeres individuelle behov, i tråd 
med prinsipper om brukermedvirkning  

• Ser betydningen av tverrfaglig samarbeid og jobber aktivt på tvers av fag 
for å gi et helhetlig tjenestetilbud  

• Kan i samarbeid med brukere, pårørende og kollegaer utvikle konkrete 
tiltak for å sikre kvalitet på tjenesten  

Tema    

• Brukerperspektiv 

• Mangfold og inkludering 

• Helsefremmende og forebyggende arbeid   

• Nettverksarbeid 

• Universell utforming 

• Motivasjon og mestring   

• Tverrfaglig samarbeid  
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• Samarbeids- og relasjonskompetansen   

• Samskaping    

• Makt og avmakt  

• Kommunikasjonsferdigheter  

• Velferdsteknologi 
o Digitalisering av samarbeid 
o Digitalisering av dokumentasjon 
o Velferdsteknologiske verktøy 

• Veiledning og veiledningsprosesser 

 

Kunnskap om de ulike brukergruppene 
 

Emne   3 Studiepoeng   

   

Kunnskap om de ulike brukergruppene 

   

14 

  Læringsutbytter 

Kunnskaper  

Studenten 

• har kunnskap om tjenestemottakers ressurser og utfordringer samt 
faktorer som påvirker funksjonsevne og livskvalitet  

• kjenner til relevante miljøtiltak  

• skal se brukeren i et helhetsperspektiv og forstå behovet for samarbeid 
med bruker og andre fagpersoner for å kunne utøve miljøarbeid på alle 
områder i livet  

• har kunnskap om sentrale lover og offentlige dokumenter knyttet til 
tjenestemottakers nivå og behov 

• har forståelse for at helhetlig kunnskap om brukeren, brukerens miljø, 
bakgrunn og nye erfaringer er grunnlaget for miljøarbeid.  

• har kunnskap om utvikling med hensyn til tjenester, nye begreper og 
arbeidsmetoder i sin forståelse i møte med ulike pasienter/bruker-
grupper.   

• forstår hvordan samspillet mellom samfunnet, rammebetingelser, brukers 
erfaringer og egne erfaringer påvirker hverandre gjensidig og er grunnlaget 
for en helhetlig forståelse for målrettet/helhetlig miljøarbeid   

• har kunnskap om egen kompetanse og rolle som miljøarbeider   

• skal forstå at miljøarbeid er en pågående, systematisk og kontinuerlig 
samarbeidsprosess  

• har en forståelse for at miljøarbeidet skjer med utgangspunkt i et 
systemperspektiv 
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Ferdigheter 

Studenten 

• kan planlegge og organisere tiltak/aktiviteter med utgangspunkt i 
brukerens individuelle behov  

• kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger  

• kan vurdere og velge arbeidsmetoder ut fra tjenestemottakers 
forutsetninger og behov  

• kan anvende faglige teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid i møte med 
tjenestemottaker og aktuelle samarbeidspartnere  

• kan anvende relevante kommunikasjonsteknikker  

• kan anvende motivasjonsmetoder, rådgivnings og veiledningsmetoder  

• har konfliktforståelse og kan bidra i håndtering av konflikter 

• kan anvende ulike dokumentasjonsverktøy  

• kartlegger, planlegger, organiserer og iverksetter kunnskapsbaserte tiltak, 
rehabilitering og oppfølging i samarbeid med tjenestemottaker og 
pårørende   

• skal kjenne til ulike aldersgrupper, kulturelle forskjeller, personlige 
preferanser, utviklingstrinn, diagnoseforståelse og konsekvenser  

 

Generell 

Studenten 

• har et helhetlig menneskesyn som kommer til uttrykk i utøvelsen av yrket.   

• skal forstå betydningen av tjenestemottakers deltakelse og 
relasjonsarbeid  

• skal ha forståelse for mangfold og funksjonsvariasjoner  

• er bevisst på bruk av språk, ord og begreper i tilbakemeldinger og 
dokumentasjon  

• har forståelse for sin personlige og profesjonelle erfaring og rolle i 
samarbeid 

• skal ha oppmerksomhet på individuell og tilpasset kommunikasjon og samt 
individuelle tiltak, basert på informasjon fra forskning, tjenestemottaker og 
egen erfaring og refleksjon 

• har kunnskap og oversikt over andre tjenestetilbud og tjenesteytere som 
det er relevant å samarbeide med 

• har helhetlig forståelse for, -og er oppmerksom på sammenhenger   

• har forståelse for betydningen av forebygging i miljøarbeid 

 

Tema    

• Ulike brukergrupper og  
o Ulike aldersgrupper 
o Funksjonsvariasjoner 
o Diagnoseforståelse 
o Tjenestemottakere 
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• Lovverk knyttet til brukergruppe   

• Brukermedvirkning 

• Habilitering og rehabilitering 

• Målrettet miljøarbeid  

• Kartlegging, observasjon og dokumentasjon 

• Planlegging, gjennomføring og evaluering av miljøtiltak  

• Individuell plan   

• Pårørendesamarbeid   

• Miljøarbeiderrollen 

 

Praksis  
 

Emne 4 Studiepoeng  

Praksis  
  

13 

  

Læringsutbytte   

  
Kunnskaper   
Studenten  

• har kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, 

funksjonsnedsettelse i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv 

• kan vurdere eget arbeid sett opp mot gjeldende regelverk, normer og krav 

innenfor tverrfaglig miljøarbeid  

• har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og 

selvregulering hos tjenestemottaker 

• har kunnskap om andre faglige perspektiver og hvordan det kan legges til 

rette for tverrfaglig arbeid i møte med tjenestemottakere 

• har kunnskap om hvordan praksisstedet er organisert, deres rolle og 

målgruppen for tjenesten  

• har kunnskap om aktuelt lovverk og retningslinjer ved praksisstedet samt 

føringer for arbeidet 

• har kunnskap om prosjekt som arbeidsmetode 

Ferdigheter   
Studenten  

• kan delta aktivt i målrettet miljøarbeid ved planlegging, gjennomføring og 

evaluering av tiltak med utgangspunkt i tjenestemottakeres ønsker og behov 

• kan sette teoretisk kunnskap fra utdanningen i sammenheng med praktiske 

ferdigheter  

• kan reflektere over egne observasjoner i praksis og benytte disse i 

tiltaksarbeid sammen med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer 

• kan samarbeide på tvers av avdelinger og faglige perspektiver til det beste 

for tjenestemottakere  

• kan anvende relasjonsarbeid for å styrke livskvalitet hos tjenestemottakere 
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• kan planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt i samsvar med målene 

og det faglige innholdet i utdanningen  

Generell kompetanse   
Studenten   

• har forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid og viser til 

samarbeidsevner i møte med tjenestemottaker, pårørende og kollegaer 

• har forståelse for de etiske utfordringene ved det aktuelle praksisfeltet  

• har forståelse for målrettet miljøarbeid som metode og kan bruke dette i sitt 

arbeid 

• har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom 

brukermedvirkning, ivaretakelse av tjenestemottakerens integritet og faglig 

forsvarlighet i praksis.    

• har forståelse for hvordan egen atferd kan påvirke miljøarbeid i samhandling 

med tjenestemottakere samt ha innsikt i å endre denne ved behov  

• kan utføre helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innen tverrfaglig 

miljøarbeid   

 

Praksis  
Tverrfaglig miljøarbeid studiet omfatter forebyggende og helsefremmende arbeid, 

behandling og rehabilitering i forhold til tjenestemottakere i ulike aldersgrupper og 

tjenestested. Helse- og oppvekstfaglig yrkesutøvelse er basert på en kombinasjon av 

praktiske erfaringer fra arbeid med mennesker og nyere relevant kunnskap om faget. 

Studiet er en praksisnær utdanning og bygger på praksisrelatert innhold og 

arbeidsmetoder.  

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Praksis er en viktig læringsarena for å 

oppnå utdanningens læringsutbytter, og skal bidra til å styrke studentens selvfølelse 

og motivasjon for egen utvikling.  For å kunne gjennomføre praksisstudier må 

studentene fremvise politiattest. Kravet om politiattest er hjemlet i Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (LOV-2017-06-16-53) § 5-4 og Lov om 

høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) (LOV-2018-06-08-28), jmf. 

Politiregisterloven (LOV2016-04-22-3) §37 og §39.  

 

En årsenhet skal ha en arbeidsbelastning for student på 1500-1800 timer. 

Timeomfang for praksis må synliggjøres i lokal studieplan ut fra total 

arbeidsbelastning for studiet. 

Hvis det blir enighet om at praksis utgjør 14 studiepoeng, vil totalsummen timer 

arbeidsbelastning som praksis utgjør variere fra 350 til 420 timer avhengig av 

totalrammen for arbeidsbelastning som den lokale studieplanen har som grunnlag 

(fra 1500 til 1800 timer). 
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Timeomfang/-fordeling totalt for praksis (eksempel) for å synliggjøre beregningen, tar 

utgangspunkt i en arbeidsbelastning på 1650 timer på en årsenhet, og 14 

studiepoeng (skal ikke med i nasjonal plan): 

Veiledet praksis prosjekt: 300 timer 

Tilrettelagt undervisning: 6 timer 

Veiledning individuelt og i grupper: 6 timer 

Pålagte selvstudier og arbeidskrav: 73 timer 

Sum arbeidsbelastning student 385 timer 

 

Fordypningsoppgaven  
 

Emne 5 Studiepoeng  

Fordypningsoppgaven  
  

13 

  

Læringsutbytte   

  
Kunnskaper   
Studenten  

• har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser som er relevante for 

fordypningsoppgaven   

• har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til fordypningsoppgavens 

tema 

• har kunnskap om egen rolle og ansvarsområder i målrettet miljøarbeid  

• har innsikt i kunnskapsbasert praksis og relevante lover i som underbygger 

faglige beslutninger 

• Har fordypet seg innenfor et valgt tema innen tverrfaglig miljøarbeid  

• Har kunnskap om relevante kilder knyttet til valgt tema  
Ferdigheter   
Studenten  

• kan anvende faglig kunnskap som grunnlag for å belyse praktiske, teoretiske 

og etiske problemstillinger  

• kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov 

for iverksetting av tiltak i samarbeid med tjenestemottaker/pårørende og 

aktuelle samarbeidspratnere 

• kan planlegge og gjennomføre fordypningsoppgaven med utgangspunkt i 

praksisperioden eller eget arbeidssted 

• kan kartlegge en situasjon innenfor fagfeltet knyttet til tverrfaglig miljøarbeid, 

definere en faglig problemstilling og behov for iverksetting av tiltak    

• kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for fordypningsoppgavens 

problemstilling    

• kan bearbeide teori og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis 
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Generell kompetanse   
Studenten   

• har forståelse for de etiske utfordringene ved det aktuelle praksisfeltet  

• har forståelse for metoden målrettet miljøarbeid og hvordan denne kan 

brukes for at tjenestemottakere skal oppleve mestring i hverdagen 

• kan reflektere over faglige spørsmål relatert til egen problemstilling 

• kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen 

miljøarbeid 

• kan drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet tverrfaglig miljøarbeid  

• har forståelse for yrkesetiske prinsipper og retningslinjer i arbeidet sitt og kan 
gi uttrykk for dette skriftlig og muntlig  
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Spørsmål til høring  
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/63RvVc1DCi 

Dette planutkastet er versjon 2 hvor også læringsutbyttebeskrivelser for alle emner 

er inkludert. Dette studiet er et hybrid av sammenslåing av to studieplaner, og vi har 

bygd på innholdet med utgangspunkt i det vi vurderer som relevant og viktig for en 

slik studie.  

Vi ønsker tilbakemelding på om innholdet er dekkende, relevant og framtidsrettet. Vi 

ønsker også tilbakemelding angående mengde innhold per emne. Vi ønsker også 

tilbakemelding på om det er samsvar mellom overordnet læringsutbytter og innhold 

på emnene. Dette er viktig for at studieplanen skal ha en rød tråd og framstå 

konsekvent.  

For praksis har vi beskrevet antall timer vi anbefaler at studentene skal bruke. Vi 

ønsker også at vurderingsgruppen skal gjøre en vurdering på om dette er 

gjennomførbart og hensiktsmessig.  

Vi ønsker også en tilbakemelding på emne 1. Der har vi lagt ved både innhold og 

læringsutbytter. Dette emnet skal være felles for alle helseutdanning, og derfor 

ønsker vi en tilbakemelding på om den er dekkende og innholdet er relevant. Vi 

ønsker også tilbakemelding på læringsutbyttebeskrivelsene.  

➢ Er læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) i tråd med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 5.1?  

➢ Er overordnet læringsutbyttebeskrivelser (o-lub) på et overordnet nivå, og kan stå 

seg over tid?  

➢ Er innholdet tilstrekkelig fremtidsrettet? 

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

henhold til arbeidslivets behov?  

➢ Dekker innholdet i den nasjonale planen kompetansekravene kandidatene møter 

i arbeidslivet?  

➢ Har planen en oversiktlig struktur 

➢ Er språket tydelig og forståelig?   

➢ Er begrepet tjenestemottaker dekkende for alle brukergrupper vi ønsker at dette 

studiet skal dekke? Begrepet skal dekke pasient, bruker, elev, barn i barnehage 

og deres nærmeste.   

➢ Vi har fagarbeidere i helse- og oppvekstsektoren som målgruppe for studiet. Er 

dette en nødvendig og hensiktsmessig avgrensning? 

➢ Bør målgruppen heller være helse, sosial- og oppvekstsektoren?  

➢ Navnet på studiet: vi har hatt diskusjoner i gruppen om navnet på studiet skal 

være “Tverrfaglig miljøarbeid” eller “Helhetlig miljøarbeid”. Vi ønsker gjerne 

innspill på navn som er dekkende og framtidsrettet. 

 

https://forms.office.com/r/63RvVc1DCi
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Vedlegg:  
 

Begrunnelse for sammenslåing av studieplanene FHH11 Miljøarbeid 

funksjonsnedsettelser og FHH09 Tverrfaglig miljøarbeid! 

På bakgrunn av gruppen som er oppnevnt til revidering av studieplanen FHH11 

Miljøarbeid funksjonsnedsettelser sender jeg forslag som går på sammenslåing av 

den med studieplanen FHH09 Tverrfaglig miljøarbeid. 

Argumentasjonen for det vil være det vi mener at det er en studieplan som går på 

tverrfaglig miljøarbeid vil ruste studentene bedre til å jobbe tverrfaglig med flere 

brukergrupper. 

Det vil også være en mer attraktiv studie som vil tiltrekke flere søkere. 

Vi mener at det kan være utfordrende å rendyrke en studie om miljøarbeid for 

funksjonsnedsettelser, uten å gå innom det samme som en generell plan gjør. Det vil 

gjøre at studentene får samme kunnskap fra 2 ulike studieplaner.  

Vi har gjort en sammenstilling av de nåværende studieplanene og ser at innholdet 

har vært likt (nesten identiske) på studiene.  

Etter et søk på fagskolenes sine sider ser vi at det er ingen fagskole som tilbyr 

begge disse studiene samtidig. Vi ser at fagskolene velger å tilby en studie innen 

tverrfaglig miljøarbeid, og da varierer det om en tilbyr Miljøarbeid 

funksjonsnedsettelser eller Tverrfaglig miljøarbeid (innen rus).  

Vi mener også at det er unaturlig å lage en egen utdanning rettet mot en 

brukergruppe. Hva med alle de andre brukergruppene? 

Det er på bakgrunn av dette at vi foreslår at Styringsgruppen skal ta en vurdering om 

det er behov for begge disse studieplanene.  

 

 


