
Hvem hva hvor
Opplæringsprogrammet tilbys en rekke steder i landet.  
Det går over fire samlinger på to dager. Oppstart Vår/Høst 2015.  
Informasjon om hvor og når: www.hit.no/aktiv
• Målgruppa for opplæringsprogrammet er ledere og ansatte i helse- og omsorgs -

sektoren. Frivillige, kulturarbeidere og andre interesserte kan også delta.
• Eksamen med 15 studiepoeng kan avlegges av deltakere med studiekompetanse 

eller realkompetanse. Øvrige vil motta kursbevis.
• Kontaktinformasjon ved henvendelse til førstekonsulent ellen-marit.asonze@hit.no
• Kursavgift er på kr. 8.000,-, og inkluderer læremateriell, eksamens utgifter,  

kaffe/te og lunsj. Reise og overnatting dekkes av deltakerne.

En eller flere kommuner i samarbeid kan bestille opplæringsprogrammet. Mulighet for å skreddersy  
programmet innenfor studieplanens rammer. Det vil også kunne gis rabatt på kursavgift.

Kommuner kan søke Fylkesmannen om økonomisk støtte til kompetanseheving i aktiv omsorg over 
Kompetanseløftet 2015.

Innholdet i opplærings programmet benytter kategoriene i idebank  for aktiv omsorg på  
www.utviklingssenter.no som inspirasjonskilde og oppslagsverk.

 Påmelding www.hit.no/aktiv
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Aktiv omsorg 
- noe for deg?

www.hit.no/aktiv

Kultur 
aktivitet trivsel
Et nytt opplæringsprogram i Aktiv omsorg



Aktiv omsorg
Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer. Antall eldre er stadig økende. Samtidig er det  
mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Opplærings programmet Aktiv Omsorg 
ønsker å sette fokus på hvordan vi kan gi et mer helhetlig tilbud til yngre og eldre brukere.

Opplæringsprogrammet vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenestene i alle landets fylker kompe tanse i  
aktiv omsorg. Dette skal bidra til at den enkelte bruker har en meningsfylt tilværelse tilpasset egne  
interesser og funksjonsnivå. Økt kompetanse i aktiv omsorg er et viktig tiltak  
under handlingsplanen Kompetanseløftet 2015.

Programmet er praksisnært, og tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det gis opplæring i hvordan  
aktiv omsorg kan brukes systematisk i møte med forskjellige grupper, og ulike tilnærminger og eksempler 
blir tatt opp. Deltakerne skal bruke egen arbeidsplass som arena for utøvelse av aktiv omsorg i samarbeid 
med andre. Dette innebærer at kollegaer på arbeidsplassen får del i de kunnskaper som tas opp i 
opplæringsprogrammet.

Hittil har 500 allerede gjennomført opplæringsprogrammet- de fleste har også tatt eksamen. Studiet har fått  
gode tilbakemeldinger, og har ført til at mennesker med omsorgsbehov har fått en bedre hverdag med kultur  
og aktivitet.

Fysisk aktivitet dreier  
seg om bevegelse som trim,  

styrketrening, dans, turgåing 
tilrettelagt for ulike grupper.

Grønn omsorg er  
aktiviteter knyttet til hage,  
natur, dyr og gårdsbruk.

Sosiale og kulturelle
 aktiviteter er et omfattende 
område der blant annet musikk, 

litteratur, drama og bildende 
kunst benyttes, og der brukere 

både kan være publikum 
og utøvere.

Mat og måltider 
dreier seg ikke bare om  

ernæring, men om tradisjon, 
identitet og sosial begivenhet.

Velvære er tiltak som  
skaper tilfredshet og velbehag, 
som sansestimulering, taktil 
berøring, manikyr og SPA.

Gjennom kunnskap 
om aktiv omsorg 
skal deltakerne få økt 
forståelse for ulike 
sider ved samspillet 
mellom kultur, 
aktiviteter, helse 
og trivsel. De skal 
tilegne seg praktiske 
ferdigheter i målrettet 
miljøarbeid, bygge på 
ressurser i nettverk 
og lokalmiljø, og 
kunne samarbeide 
med frivillige og 
offentlige instanser 
med utgangspunkt 
i brukeres behov og 
ønsker.


