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Videreutdanningens hovedmål
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende 
arbeid med mennesker som har psykiske problemer. Studentene skal etter endt utdannelse ha 
utviklet sine ferdigheter i å gi omsorg og hjelp til mennesker med psykiske problemer på en måte 
som styrker deres evne til å ta i bruk egne ressurser, og øker muligheten til å mestre egen livs-
situasjon. Utdanningen legger særlig vekt på at studentene skal utvikle og etablere et fundament 
av psykoterapeutiske holdninger, forståelses- og kommunikasjonsmåter, basert på selvpsykologi, 
kognitiv terapi og personsentrert terapi. Studentene får grundig innføring i ulike familie- og net-
tverkstilnærminger.

Opptakskrav
Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i helse- og sosialfag (barnevern, 
ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), Søkere med annen utdanning på 
tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering. 

Det er videre krav om at søkere kan dokumentere minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført 
bachelorutdanning. 

Studenter ved videreutdanning må levere politiattest ved oppstart jamfør Forskrift om opptak til 
høgre utdanning kap. 6. Merknader på politiattesten kan føre til at søker blir utelukket fra klinisk 
undervisning/-praksisopplæring, og studenten vil ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning. 
Søkere som ikke fremlegger politiattest innen studiestart vil bli utelukket fra klinisk undervisning/-
praksisopplæring.
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Faglig innhold og organisering av studiet
Studiet består av ni delemner, der utvikling av relasjonskompetanse står sentralt. Studiet er  
organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet er inndelt i en  
basisdel og en fordypningsdel i psykososialt arbeid. 

Studiet har til sammen 11 ukesamlinger over fire semestre. Det gjennomføres tre ukesamlinger 
per semester med unntak av tredje semester som har to ukesamlinger. 

I tillegg møtes studentene og veileder i refleksjonsgrupper fem ganger hvert semester. 
Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles 
refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill. I tredje semester gjennomfører studentene syv 
ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

Samlingsuker høst 2020: uke 35, uke 42 og uke 48.

Ulike studiemuligheter
Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og  
sosialfag ved Høgskolen i Molde eller gjennomføres som egen selvstendig utdanning.

For informasjon om master del 2, se Høgskolen i Moldes hjemmeside  
www.himolde.no/studier/program/helse-sosialfag-master/index.html

Søknad om opptak
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Høgskolen i Molde, på 71 21 40 00, 
post@himolde.no eller på høgskolens hjemmesider www.himolde.no/studier/opptak.
Søknad med vitnemål og attester sendes Høgskolen i Molde, postboks 2110, 6402 Molde

Frist for søknad om opptak til studiet er 15. april 2020.

Kontaktperson
Fagansvarlig/høgskolelektor: Kjellaug Klock Myklebust, Kjellaug.Myklebust@hiMolde.no,  
Telefon: 711 95 783.

Mulig å søke tilskudd
Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner søke tilskudd til dekning av lønnskostnader for an-
satte som gjennomfører videreutdanninger. Se info på Helsedirektoratet sine sider:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd 

Videreutdanning 60 studiepoeng



Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag tilbyr bachelorutdanning i både sykepleie og vernepleie.  
I tillegg tilbyr avdelingen flere tverrfaglige videreutdanninger, mastergrad og doktorgradspro-
gram.. Videreutdanningene inngår som integrert del av mastergraden. 

Avdelingens forskning foregår med en lokal, regional, nasjonal og internasjonal forankring, og et 
kjennetegn ved denne forskningen er at den skjer i dialog med det kliniske feltet. Høgskolen i 
Molde og Høgskulen i Volda tilbyr også et felles ph.d.-program innen helse- og sosialfag.

Master- og videreutdanninger 2020:

• Master i helse- og sosialfag - kliniske hjelperelasjoner
• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie                                                    
• Videreutdanning i psykisk helsearbeid                              
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
•  Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
•  Videreutdanning i helsesykepleie 

Alle master- og videreutdanningene tilbys som deltidsstudier.

Les mer om alle studiene på www.himolde.no


