
 

UTPRØVINGSPROSJEKT 2012 

 

Det blir  gjennomført en utprøving av opplæringsmodellen ”Dette må jeg 

kunne”. 

Utprøvingskommunene forplikter seg til å delta i en 

evalueringsundersøkelse som vil være enkel å gjennomføre. For å kunne 

benytte elektroniske skjemaer må e-post adresser til deltakere, ledere, 

faddere og undervisningspersonale oppgis. 

Rekruttering av deltagere, utprøving og evaluering av prosjektet vil foregå ut 

2012.  

Kommuner som ønsker å delta i utprøvingsprosjektet får gratis 

studiemateriale og veiledning i prosjektperioden. 

 

 

For mer informasjon ta  kontakt med: 

 

 

 

 

 

             Kompetanseløftet 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  Lise Øverland 

    Psykiatrisk sykepleier / prosjektleder 

     lise.overland@aldringoghelse.no 

     Telf: 33341950 mob: (+47) 417 67 280 

 
En opplæringsmodell for å sikre at alle som arbeider i helse- og 

omsorgstjenesten har et minimum av relevant faglig basiskunnskap 

 

 

 

http://www.aldringoghelse.no/ViewImage.aspx?ItemID=2213&width=800&lb=true
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FOR NYANSATTE UTEN HELSEFAGLIG UTDANNING 

 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og helse utviklet en kort og intensiv opplæringsmodell for 
nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen 
omsorgstjenestene.   

 

"DETTE MÅ JEG KUNNE"  

- er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes 

eksisterende introduksjonsprogram for ufaglærte nyansatte og vikarer 

 

 

MÅL 

- å sikre at alle som arbeider med eldre i kommunal omsorgstjeneste har et 

minimum av relevant faglig basiskunnskap 

 

MÅLGRUPPEN  

- nye medarbeidere uten tidligere teoretisk eller praktisk erfaring fra pleie og 

omsorgssektoren 

 

OPPLÆRINGEN  

- gir mulighet for å tilegne seg nødvendige basiskunnskaper på kort tid 

 

 

Opplæringsmodellen består av tre elementer: 

 

1. Studiematerialet 

2. Kurs/fagdag i sentrale temaer som omhandles i studiematerialet 

3. Veiledning  

 

 

PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 

STUDIEMATERIALET 

Deltagere får et studiehefte med beskrivelser av en arbeidsdag, kortfattede 

faktaopplysninger om de vanligste sykdommene blant eldre og en innføring i 

sentrale temaer som observasjon, rapportering, kommunikasjon, holdninger, 

etikk, hygiene, ergonomi, komplikasjoner ved immobilitet, 

måltider/ernæring og aktiviteter.  

 

KURS - FAGDAG 
Det legges opp til en fagdag med undervisning, refleksjon og diskusjon hvor 

det  tilbys et ferdig utviklet undervisningsopplegg med PP- presentasjoner.  

 

VEILEDNING 

 Det er viktig at nyansatte får oppfølging og veiledning på egen arbeidsplass. 

Målet er at nyansatte får mulighet til refleksjon over teori og praksis  

sammen med sin fadder eller i grupper. Arbeidsgiver utnevner en fadder, 

som tilbys et enkelt veiledningshefte. 

 

KOSTNADER OG BESTILLING 

Studieheftene koster kr. 50,-  per stk. Porto/frakt kommer i tillegg 

Bestilling:  post@aldringoghelse.no 

Veiledningshefte til faddere og PP- presentasjoner lastes gratis ned fra 

www.aldringoghelse.no 

 

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

Postboks 2136, 3103 Tønsberg 
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