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Barsel og barnepleie
Helsedirektoratet ga i 2014 føringer som skal bidra til en faglig forsvarlig
barselomsorg, uansett om mor og barn er hjemme eller på sykehus. Med
mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav
til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.
Er du interessert i kvinner og barns liv og
helsevilkår? Da kan barsel- og barnepleieryrket være noe for deg. Barsel- og
barnepleie er en videreutdanning hvor
du lærer å ta intiativ til å planlegge,
organisere og iverksette pleie og omsorg
til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke
barn og pårørende. Etter endt utdanning
kan dine arbeidsoppgaver innebære å
assistere ved fødsler og barselomsorg,
veilede barselkvinner i amming, samt gi
omsorg og pleie av nyfødte, premature
eller syke barn.

Opptakskrav

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon
av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg
kommer 10 ukers praksis. Praksisen kan
tas ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk, nyfødtintensiv-, barneavdeling
eller annet relevant praksissted som for
eksempel barnebolig eller helsestasjon.
Hvis det er mulig, legges praksisen til to
ulike steder.
Studiet består av fem hovedemner, i
tillegg til praksis og hovedprosjekt:

Ett av disse kravene må oppfylles:

Barsel og barnepleie

Deltid 2 år
Studiepoeng: 60
Studiested: Fagskolen Innlandet
Gjøvik (Neste opptak; 2021)

Scann koden og
les mer på nett!

1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev/vitnemål og
autorisasjon som helsefagarbeider,
omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra
studieretning for helse- og oppvekstfag.
Hvis du skal avlegge fagprøve etter
søknadsfristen, kan du få plass på
vilkår om at du består fagprøven.
2. Fem års relevant praksis og/eller
skolegang.
> Les mer på skolenes hjemmesider.

1.		 Felles grunnlag for fagskoleutdan		 ninger i helse- og oppvekstfagene
2.		 Svangerskapet
3.		 Fødsel og barseltid
4. 		 Premature barn
5.		 Barnesykepleie
6.		 Praksis
7.		Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning som barselog barnepleier, vil du finne de fleste
jobber innenfor føde- og barselavdeling,
barneavdeling, nyfødtintensivavdeling,
barnehage, asylmottak eller skole (med
barn med spesielle behov) eller du kan
være personlig assistent for barn.

Demens og
alderspsykiatri
Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende.
Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes
kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske
lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.
Dette studiet gir deg sterkt etterspurt
kompetanse og gjør deg bedre i stand til
å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg,
både til brukere og pårørende. Studiet
skal gjøre deg i stand til å møte den
enkelte bruker der han eller hun er, på
bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Du får innsikt
i hvordan helsetjenesten er organisert og
hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse,
samhandling og forebyggende arbeid er
også vektlagt. For deg betyr det en mer
interessant og givende arbeidshverdag
der du mestrer krevende oppgaver på en
bedre måte og blir en viktig ressurs både
for brukere og kolleger.

Demens og
alderspsykiatri

Deltid 2 år
Studiepoeng: 60
Studiesteder:
Fagskolen Innlandet Gjøvik
(Neste opptak; 2020)
Storhamar videregående skole
(Neste opptak; 2021)

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev /vitnemål og
autorisasjon som helsefagarbeider,
hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
Hvis du skal avlegge fagprøve etter
søknadsfristen, kan du få plass på
vilkår om at du består fagprøven.
2. Fem års relevant praksis og/eller
skolegang.
> Les mer på skolenes hjemmesider.

Scann koden og
les mer på nett!

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon
av klasseromsundervisning, gruppearbeid
og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers
praksis med 30 timer/uke. Praksis kan
gjennomføres enten som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som
tradisjonell utplassering på en annen
arbeidsplass.
Studiet består av fire hovedemner, i
tillegg til praksis og hovedprosjekt:
1. Felles grunnlag for fagskoleutdan		 ninger i helse- og sosialfagene
2. Naturlig aldring og alderdommens
		utfordringer
3. Demens og psykiatriske lidelser
		 hos eldre
4. Organisering, system og ledelse
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse som er etterspurt
innen hjemmebasert omsorg, bo- og
behandlingssenter, sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk
helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse.

Kreftomsorg og
lindrende pleie
Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse
av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst
når barn rammes. På dette studiet får du bred kunnskap, og du blir i stand
til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for
hver enkelt pasient.
En utdanning i kreftomsorg og lindrende
pleie gir deg spisskompetanse i arbeid
med mennesker som er alvorlig syke eller
døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom
og behandling, rehabilitering i tillegg til
lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.
Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell
i arbeidet med lindrende pleie både for
kreftpasienter og andre alvorlig syke pasienter. Med denne tilleggskompetansen
kan du gi et viktig bidrag til å styrke et
faglig godt tilbud i den k ommunen eller
sykehuset du arbeider på.

Opptakskrav

Kreftomsorg og
lindrende pleie
Deltid 2 år
Studiepoeng: 60
Studiesteder:
Fagskolen Innlandet Gjøvik
(Neste opptak; 2021)
Storhamar videregående skole
(Neste opptak; 2020)

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev /vitnemål og
autorisasjon som helsefagarbeider,
hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
Hvis du skal avlegge fagprøve etter
søknadsfristen, kan du få plass på
vilkår om at du består fagprøven.
2. Fem års relevant praksis og/eller
skolegang.
> Les mer på skolenes hjemmesider.

Scann koden og
les mer på nett!

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon
av klasseromsundervisning, gruppearbeid
og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg
kommer 10 ukers praksis med 30 timer/
uke. Praksis kan gjennomføres på egen
arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering
på en annen arbeidsplass.
Studiet består av fire hovedemner i
tillegg til praksis og et hovedprosjekt:
1. Felles grunnlag for fagskoleutdan		 ninger i helse- og sosialfagene
2. Kreftsykdommer og behandlings		former
3. Rehabilitering
4. Lindrende omsorg ved livets
		 slutt (palliasjon)
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning innen kreftomsorg
og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert
for arbeid innen pleie av alvorlig syke
og døende. De fleste jobbene finner du
i kommunehelsetjenesten på palliativ
enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger
eller åpen omsorg. Du kan også jobbe
innenfor spesialisthelsetjenesten på
sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på
onkologiske avdelinger.

Målrettet miljøarbeid
knyttet til mennesker
med utviklingshemming
Brukere av omsorgstjenester skal klare seg mest mulig selv, det gjelder
også utviklingshemmede. Dette deltidsstudiet er utviklet for å møte et
økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte
boliger/omsorgsboliger.
Studieplanen bygger på nasjonal plan i
miljøarbeid rettet mot mennesker med
funksjonsnedsettelse og er utarbeidet
i samarbeid med faglig ansvarlige i
Bærum kommune, Fagskolen Innlandet,
Fagskolen Oslo Akershus og faglærere i
Helse- og oppvekstfag i Akershus fylkeskommune. Omsorgsplanen 2015 påpeker
blant annet behovet for økt kompetanse
for å sikre høy kompetanse og stabil
bemanning i helse- og omsorgssektoren.
Planen legger også økt vekt på aktiv
omsorg som gir brukerne mulighet for å
leve et meningsfylt liv.

Målrettet miljøarbeid
knyttet til mennesker
med utviklingshemming
Nettbasert 2 år
Studiepoeng: 60
Studiesteder:
Fagskolen Innlandet Gjøvik
(Neste opptak; 2021)
Storhamar videregående skole
(Neste opptak; 2020)

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev /vitnemål og
autorisasjon som helsefagarbeider,
hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
Hvis du skal avlegge fagprøve etter
søknadsfristen, kan du få plass på
vilkår om at du består fagprøven.
2. Fem års relevant praksis og/eller
skolegang.
> Les mer på skolenes hjemmesider.

Scann koden og
les mer på nett!

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon
av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10
ukers praksis med 30 timer/uke som
gjennomføres i tredje og fjerde semester.
De fleste gjennomfører praksis på egen
arbeidsplass om denne er relevant for
studiet.
Studiet betår av fire hovedemner i tillegg
til praksis og hovedprosjekt:
1. Felles grunnlag for fagskoleutdan		 ninger i helse- og sosialfagene
2. Utviklingshemming
3. Teorier og arbeidsmåter i målrettet
		miljøarbeid
4. Organisering, system og ledelse
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning innen målrettet
miljøarbeid knyttet til mennesker
med utviklingshemming og gjør deg
kvalifisert til arbeid innen miljøarbeidertjenesten, samlokaliserte boliger/
omsorgsboliger, institusjoner og andre
spesialisthelsetjenester.

Rehabilitering
Flere eldre, høyere krav til helsetjenesten og mer ansvar til kommunene
betyr at ressursene må brukes bedre. Rehabilitering skal skje på brukernes premisser og har som mål å øke livskvaliteten. For å klare det , trenger
vi flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
Rehabilitering er et fagområde i sterk
utvikling og endring. Helsedirektoratets nye definisjon på rehabilitering fra
desember 2017 lyder slik: «Habilitering og
rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende,
tjenesteytere og på relevante arenaer.
Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er
at brukeren, som har eller står i fare for
å få begrensninger i sin fysiske, psykiske,
kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal
gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet
og deltagelse i utdanning og arbeidsliv,
sosialt og i samfunnet.»

Opptakskrav

Rehabilitering
Deltid 2 år
Studiepoeng: 60
Studiesteder: Fagskolen Innlandet
Gjøvik
(Neste opptak; 2020)
Trysil videregående skole
(Opptak uavklart)
Storhamar videregående skole
(Neste opptak; 2021)

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev/vitnemål og
autorisasjon som helsefagarbeider,
hjelpepleier, omsorgsarbeider eller
barne- og ungdomsarbeider, fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
Hvis du skal avlegge fagprøve etter
søknadsfristen, kan du få plass på
vilkår om at du består fagprøven.
2. Fem års relevant praksis og/eller skolegang.
> Les mer på skolenes hjemmesider.

Scann koden og
les mer på nett!

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon
av klasseromsundervisning, gruppearbeid
og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers
praksis med 30 timer/uke. Praksis kan
gjennomføres på egen arbeidsplass hvis
den er relevant for studiet, eller som
tradisjonell utplassering på en annen
arbeidsplass.
Studiet betår av fire hovedemner i tillegg
til praksis og et hovedprosjekt:
1. Felles grunnlag for fagskoleutdan		 ninger i helse- og sosialfagene
2. Forståelse av rehabiliterings		prosessen
3. Rehabilitering og hverdagsmestring.
4. Organisering, system og ledelse
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer blant annet for arbeid
innen hjemmebasert omsorg, bo- og
behandlingssenter, sykehjem og andre
institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skole.
Du kan også jobbe i spesialisthelsetjenesten, f.eks. på rehabiliteringsavdelinger
på sykehus eller på spesialsykehus innen
fysikalsk medisin og rehabilitering.

Tverrfaglig miljøarbeid
innen rus og psykisk helse
I behandling av og omsorg til pasienter med ruslidelser er en bred og
helhetlig tilnærming viktig – en tverrfaglig innsats der ikke bare rusproblemet vektlegges. Den kroppslige helsesituasjon, familie relasjonene, sosiale
utfordringer og ikke minst det sosial nettverket er alle viktige elementer.
Pasienter med sammensatte helseutfordringer er mer vanlig enn uvanlig i
arbeidshverdagen til helsefagarbeidere
og hjelpepleiere. Mange pasienter med
alvorlige psykiske lidelser har også et
rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også
psykiske lidelser. I lys av samhandlings
reformen ser vi økte omsorgsoppgaver
for kommunene til disse pasientgruppene.

Tverrfaglig miljøarbeid
innen rus og psykisk
helse
Deltid 2 år
Studiepoeng: 60
Studiesteder:
Fagskolen Innlandet Gjøvik
(Neste opptak; 2020)
Storhamar videregående skole
(Neste opptak; 2020)

Mennesker med rus og/eller psykiske
lidelser er ingen ensartet gruppe. Dette
studiet skal gi deg en grunnleggende
omsorgsevne til å kunne møte den
enkelte bruker der han eller hun er, på
bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev/vitnemål og
autorisasjon som helsefagarbeider,
hjelpepleier, omsorgsarbeider eller
barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
Hvis du skal avlegge fagprøve etter
søknadsfristen, kan du få plass på
vilkår om at du består fagprøven.
2. Fem års relevant praksis og/eller skolegang.

Scann koden og
les mer på nett!

> Les mer på skolenes hjemmesider.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon
av klasseromsundervisning, gruppe- og
prosjektarbeid, veiledning og refleksjon
over praktiske erfaringer. I tillegg kommer
10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for s tudiet,
eller som tradisjonell utplassering på en
annen arbeidsplass.
Studiet består av fire hovedemner, i
tillegg til praksis og hovedprosjekt:
1. Felles grunnlag for fagskoleutdan		 ninger i helse- og sosialfagene
2. Helsefremmende og sykdoms		 forebyggende arbeid
3. Fagspesifikk kunnskap om 		
		 brukegruppene og sykdomsfore		 byggende arbeid
4. Behandlingstiltak, oppfølging og
		koordinering
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som
er bemannet med helsepersonell, innen
rus og psykisk helsevern i kommunene
og innen psykisk helsevern og andre
spesialisthelsetjenester.

Dyreassisterte aktiviteter
- samspill med dyr for økt
mestring og livskvalitet
Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig
og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir
ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill
med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan
gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen.
Aktuelle studenter kan være gårdbrukere/kommende gårdbrukere, yrkesutøvere/aktører i institusjoner, fagarbeidere
innenfor helse eller dyrefag, fagpersoner
innen skole/oppvekst eller andre med
relevant fagkompetanse.
Studiet starter opp høsten 2020 på
Hvam videregående skole.

Opptakskrav

Dyreassisterte aktiviteter
- samspill med dyr for økt
mestring og livskvalitet
Nettbasert 2 år
Studiepoeng: 60
Studiested: Hvam videregående skole.
Oppstart: Høsten 2020

Scann koden og
les mer på nett!

Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring,
anleggsgartnerfaget, hestefaget,
naturbruk og reindrift.
2. Fem års relevant praksis og/eller
skolegang.
> Les mer på skolenes hjemmesider.

Oppbygging og arbeidsformer

I gjennomføringen av studiet legges det
vekt på en tverrfaglig tilnærming der
dyra som medhjelpere og deltakernes
behov for mestring står i fokus. Det
legges vekt på en praktisk tilnærming til
de teoretiske temaene og arbeidsformer
som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsform er en blanding
av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver
og prosjektarbeid. Studentene skal også
ha to praksisperioder ute i bedrift/institusjon på tilsammen 120 timer. I studiet
inngår også selvstudium og veiledning.

Studentene har også mulighet til å
arbeide med utvikling av egen arbeidsplass og velferdstilbud gjennom studiet.
Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og hovedprosjekt
i selvvalgt emne.
1. Innføring i dyreassisterte aktiviteter
2. Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktivitetert
3. Dyr som medhjelpere
4. Arena og ledelse av tilbudet
5. Tverrfaglig hovedprosjekt, inkludert
praksis
Fullstendig studieplan kan hentes på
www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no.

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoletilbudet retter seg mot tre
målgrupper: sjølstendig næringsdrivende,
ansatte i institusjoner, ledere innen
dyreassisterte aktiviteter og som ansatt
på en gård eller institusjon som aktivt
benytter DAA som et verktøy. Studiet gir
fagkvalifikasjoner med mulighet til å søke
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for
å bli faglærer i videregående skole.

Nå kan du søke
fagskoleutdanninger
gjennom Samordna
opptak. Søknadsfrist
15. april!

Fagskolen Innlandet har over 50 års erfaring med fagskoleutdanning
og er den største offentlige fagskolen i Norge. Fagskolestudiene i
helse- og oppvekstfag har alle sitt utspring i behovet for økt kompetanse og er alle utviklet i samarbeid med relevante fagmiljøer. Studiene går over 2 år på deltid og kombinerer teori og praksis.

Helsefag tilbys på følgende studiesteder:
• Barsel og barnepleie		
Fagskolen Innlandet Gjøvik (Neste opptak 2021)
• Demens og alderspsykiatri
Fagskolen Innlandet Gjøvik og Storhamar videregående skole (Neste
opptak 2021)
• Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen Innlandet Gjøvik (Neste opptak 2021) og Storhamar videre
gående skole
• Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
Fagskolen Innlandet Gjøvik (Neste opptak 2021) og Storhamar videre
gående skole
• Rehabilitering 			
Fagskolen Innlandet Gjøvik, Trysil videregående skole (Opptak
uavklart) og Storhamar videregående skole (Neste opptak 2021)
• Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse 		
Fagskolen Innlandet Gjøvik og Storhamar videregående skole

Teknologiveien 12, 2815 Gjøvik.
Tlf. 61 14 54 00
firmapost@fagskolen-innlandet.no
fagskolen-innlandet.no

