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Deltid over 2 år

Inngår som første år i en 
tverrfaglig mastergrad i 
helse- og sosialfag

Studiet møter kompetansebehovet knyttet til 
morgendagens omsorg og samhandlingsreformens 

særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre 
koordinerte og gode tjenester for mennesker med 

funksjonshemming.  

Studiet har et spesielt fokus på 
autismespekterforstyrrelser, 

multifunksjonshemming 
og utfordrende atferd.

Eneste i Norge:



Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid 

Mennesker med ulike funksjonshemminger har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og 
anerkjennes av tjenesteyter. Samtidig må deres individuelle behov møtes med tilpasset hjelp og forståelse 
for kontekstens betydning. Videreutdanningen i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet er rettet mot tiltak og 
tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker med autismespekterforstyrrelser, 
multifunksjonshemming og utfordrende atferd. 

Personer med utfordrende atferd utgjør en ressur-
skrevende gruppe for tjenesteapparatet. Atferden 
kan være ødeleggende for personen selv og utgjør 
en utfordring for andre. Den griper inn i alle livsom-
råder og setter personens livskvalitet i fare. Kunns-
kap om forebygging og endringsarbeid er derfor 
nødvendig.  Multifunksjonshemmede er mennesker 
med omfattende og sammensatte vansker og med et 
stort hjelpebehov. De kan ha motoriske, somatiske 
og helsemessige utfordringer i tillegg til vansker 
knyttet til kognitive funksjoner, kommunikasjon og 
samspill.   

Mange av utfordringene tjenesteytere møter handler om kommunikasjon og samspill med pasient 
/ bruker, der relasjonen er selve kjernen. Relasjonen til pasient / bruker vil i de fleste tilfeller være en 
“døråpner”. Dette fordrer reflekterte praktikere med høy yrkesetisk standard og samhandlingskompetanse, 
som kan bidra til å øke kvaliteten på tjenestene for mennesker med ulike funksjonshemminger. Tjenesteytere 
med slik kompetanse vil være ettertraktet i en helse- og omsorgssektor som stiller store krav til 
selvstendighet og endringsevne. 

Hovedfokus  
Studiet i habilitering og miljøarbeid er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus 
på mennesker med multifunksjonshemming og utfordrende atferd. Studiet skal gi innsikt i hvordan bidra til å 
bedre livskvaliteten for målgruppen. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en 
relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformen og senere 
reformers særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Målgruppe
Studiet retter seg mot studenter med helse, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning. I tillegg er det 
krav om minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning. Unntak fra praksiskravet kan 
vurderes. Søkere med annen tilsvarende utdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Det er krav om at 
studentene under utdanning har minst 50 % stilling av relevans for studiets emner. 

Studiets organisering og faglige innhold
Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år, og har tilsammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres 
tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper. Fjerde semester skal 
det skrives en fordypningsoppgave som er basert seg på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. 

Studiet er inndelt i seks emner som tilsammen utgjør 60 studiepoeng. Det er muligheter for videre master-
studier etter endt videreutdanning, forutsatt at en har karakteren C eller bedre på avsluttende oppgave.



Kode Emnets navn Stp S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 7,5 7,5
VMT720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse 10 10
VMT721 Tverrprofesjonelt samarbeid 10 10
VMT722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon 5 5
VMT723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger 12,5 12,5
VMT724 Fordypningsoppgave 15 15

Forventet sluttkompetanse   
Vi forventer at gjennomført studie skaper reflekterte praktikere med høy etisk standard og avansert  
kunnskap om samordning, samarbeid og  samhandling. Kandidatene skal spesielt ha innsikt i tiltak og 
tjenester for målgruppen, og hvordan bidra til bedring av livskvalitet. Innsikten skal føre fram til handlings-
kompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. 

Vi forventer at studenten:

• Har avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid
rettet mot personer med psykisk utviklingshemming,
multifunksjonshemming og utfordrende atferd

• Har inngående kunnskap om funksjonshemming,
inkludering og deltakelse

• Har inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og
pedagogiske tilnærmingsmåter innen
funksjonshemmingsfeltet

Vi forventer at studenten:

• Kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/
endringsarbeid for og med mennesker med
funksjonshemming

• Kan bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling
på en selvstendig måte

• Kan initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på
forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden

Vi forventer at studenten:

• Kan anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet

• Kan anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike utfordringer, familier og
hjelpeapparat

• Kan beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid

• Kan kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk refleksjon

Beskrivelse av studiets oppbygging er tilgjengelig på høgskolens hjemmesider www.himolde.no

60 studiepoeng



Praktisk informasjon

Hvem kan søke opptak?
Søkere med relevant bachelorgrad og minimum ett års relevant praksis. 

Se ellers kriterier for opptak. 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Høgskolen i Molde eller på 
www.himolde.no/studier/opptak

Søknadsfrist
15. april 2018

Kontaktperson
Førsteamanuensis Inger Helen Solheim, inger.h.solheim@himolde.no, 
71 19 57 60

Høgskolen i Molde
Avdeling for helse- og sosialfag
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no

Bilder: www.colourbox.com




