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Utdanningen skal gi studentene styrket kompetanse om barn og unges psykiske helse. Forebyggende 
perspektiv er vektlagt. Studentene vil få innsikt i hvordan barn i krevende livssituasjoner kan få hjelp 
sosialt og helsemessig. Utdanningen gir innsikt i kartlegging av barn, ungdommers og familiers situa-
sjon. Videre hvordan tverrfaglig innsats i samarbeid med familien kan føre til gode tiltak i hjem, barne-
hage/skole og på fritid. Studentene får kunnskap og kompetanse knytte til  å videreutvikle brukertilpas-
sede tjenester.

Under forutsetning av tilskudd fra Helsedirektoratet og tilstrekkelig antall studenter starter vi opp nytt kull 
høsten 2020.

Utdanningens hovedområder
• Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
• Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
• Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning 

Studiet er tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele spektret  
av yrkesgrupper som møter barn og unge i alderen 0 – 23 år i sin hverdag. Eksempler:  
Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud.

Det benyttes litteraturstudier, forelesninger og samtaler om hvordan faglitteraturen kan anvendes i
ulike situasjoner. Studentene kan ta med erfaringer og utfordringer fra sitt arbeidsfelt til gruppeveiledning. 
Under veiledning prøver vi ut hvordan teori kan hjelpe oss til bedre forståelse av barnet og familiens livs- 
situasjon.

Forkunnskaper
Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innenfor relevant fagområde: pedagogikk (allmenn-
lærer eller førskolelærer), helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller 
vernepleie), medisin, psykologi, politiarbeid osv.).

Søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering i opptakskomiteen.

Det er videre krav om at søkere kan dokumentere at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid 
med minimum 50%.

Psykososialt arbeid med barn og unge 



Studiets faglige innhold
Studiet består av fire hovedemner:
• Kompetanse- og tjenesteutvikling 
• Psykisk helse hos barn og ungdom
• Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom 
• Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 

Organisering av studiet
Studiet er bygd opp på grunnlag av en egen kravspesifikasjon som Helsedirektoratet har
utarbeidet. Egen studieplan foreligger.

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium over to år. Det er anslagsvis 11 samlingsdager pr 
semester. Det er obligatorisk deltagelse i veiledningsgruppe. De to siste semestrene vil det bli noen dager i til-
legg til praktisk prosjektarbeid. Før hver samlingsuke vil studentene få arbeidskrav som forbereder studentene 
på det faglige innholdet. 

Samlingsuker høst 2020: uke 36, uke 43 og uke 48.

Videre studier
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 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
Søknad om opptak skjer gjennom lokalt opptak på http://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=him
Spørsmål om opptak rettes til Høgskolen i Molde, på 71 21 40 00 eller opptak@himolde.no 

Les mer om opptak på høgskolens hjemmesider www.himolde.no/studier/opptak.  

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

Kontaktpersoner
Faglig leder: Høgskolelektor Helene Hoemsnes  helene.hoemsnes@himolde.no
Veileder/lærer: Høgskolelektor Tore Andestad, tore@andestad.no

Kommuner kan søke tilskudd for egne anstte
Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner søke tilskudd for ansatte med fullført høgskoleutdanning, som 
gjennomfører tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 
Mer info om støtteordningen finner du på: 
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

60 studiepoeng - deltid over 2 år



Høgskolen i Molde, 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 i helse- og sosialfag - kliniske 
hjelperelasjoner og ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag.  

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.

Master- og videreutdanninger høsten 2020:

• Master helse- og sosialfag
• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten
• Videreutdanning i psykisk helsearbeid                              
• Videreutdanning psykososialt arbeid med barn og unge
•  Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet
•  Videreutdanning i helsesykepleie (har hatt oppstart i januar 2020)

Alle master- og videreutdanningene tilbys som deltidsstudier.  
Videreutdanningene inngår som intergrert del av mastergraden.

Les mer om alle studiene på www.himolde.no


