
Høyere yrkesfaglig utdanning

B R A N S J E P R O G R A M  
H E L S E  O G  O M S O R G S E K T O R E N

KLINISK OBSERVASJONS-  OG VURDERINGS-
KOMPETANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE

Fagskolen i Østfold har innledet et samarbeid med
representanter fra Sarpsborg kommune, Indre Østfold
kommune, Utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester, Delta, Fagforbundet. 
 
Målet er at aktuelle deltagere fra
kommunehelsetjenesten starter opp i løpet av 2020 på
enkeltmoduler i studiet. Kompetanseutvikling er helt avgjørende for å henge

med på de raske endringene i arbeidslivet, og
nødvendig for å utvikle tjenestene. Vi trenger fleksible
etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres
med jobb og familie.
 
Samarbeidet består i å utvikle 6 moduler, hver på 10
studiepoeng for fagarbeidere og andre aktuelle grupper
i kommunehelsetjenesten innen klinisk observasjons-
og vurderingskompetanse, velferdsteknologi,
digitalisering og e-helse og hverdagsrehabilitering.
 
Utdanningstilbudet skal være fleksibelt. De færreste kan
ta to års permisjon fra jobben for å sette seg på
skolebenken. Fagarbeidere trenger fleksible tilbud som
kan kombineres med jobb, og fagskolene er allerede
eksperter på å gi yrkesrettet høyere utdanning som
arbeidslivet har behov for. Utdanningen er gratis!
 

2019

PROSJEKTGRUPPEN
BESTÅR AV

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av midler til
bransjeprogram for helse- og omsorgsektoren i
kommunene, en sektor som er særlig utsatt for
omstilling. Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og
nesten 40 prosent av norske bedrifter melder om et
udekket kompetansebehov. 
 
Bransjeprogrammene skal føre til at flere ansatte,
spesielt de uten fagutdanning og fagarbeidere, kan få
relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Innen
helse- og omsorgssektoren går omstillingen
raskt.

BAKGRUNN FOR
PROSJEKTET



Definere aktuelle arbeidsarenaer og krav til
kompetanse. Utvikle studieplan - Høyere yrkesfaglig
utdanning innen «klinisk observasjons- og
vurderingskompetanse for helsefagarbeidere» og
sende LOKUT for godkjenning. Til nå har plangruppen
jobbet med emnebeskrivelser innen hver modul i
studieplanen.
 
Emnebeskrivelser i studieplanen:

Observasjons- og vurderingskompetanse del 1 og 2
Hygiene og smittevern
Trygghet i bruk av velferdsteknologi og digital
trygghet
Metodikk innen hverdagsmestring/rehabilitering

 

10.09.2019 – 10.11.2019:
Plangruppa arbeider med forslag til studieplan.
 
01.11.2019 - 03.12.2019:
Studieplan sendt LOKUT og vurderes av sakkyndige.
 
11.12.2019:
Utdanningen godkjennes av styret ved Fagskolen i
Østfold.
 
Vinter 2019:
Det vil gjennomføres en kartlegging av hvilke moduler
det er mest aktuelt å starte opp med.
 
Vinter 2019-2020:
Publisering av studie og lokal opptaksprosess.
 
Vår 2020 – vinter 2020:
Oppstart av moduler for første kull, dvs. en
«pilotklasse»
 
Har du spørsmål angående prosjektet eller
er du interessert i mer informasjon om hvordan du kan
søke på utdanningen? Ta kontakt med Fagskolen i
Østfold på e-post fagskolen@ostfoldfk.no eller leder
for prosjektet, utviklingsleder Gry Ulvedalen på
e-post gryulv@ostfoldfk.no.
 
 
Gå til nettsider til prosjekteiere:

PROSJEKTGRUPPENS
OPPGAVER

Opptakskravet er relevant fagbrev/vitnemål fra helsefag
fra videregående. 
 
Alternativt kan man vurderes ut fra realkompetanse.
Det vil si at man må ha fem års relevant praksis innen
fagfeltet. Bachelor i sykepleie er relevant for opptak.

OPPTAKSKRAV

S I D E  2

KOMMENDE AKTIVITETER
– T IDSPLAN

Fagskolen i Østfold
Indre Østfold kommune

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester
Sarpsborg kommune

Fagforbundet

Delta
Eidsberg kommune
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