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Hvem passer utdanningen for?
Personer som har interesse for eldreomsorg, og ønsker faglig og personlig kompetanse innen feltet, som ønsker å
få den nødvendige kompetansen til å arbeide med eldre og bidra til å tilrette legge for en god alderdom, og som vil
bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Du skal kunne:
- Ha forståelse for hva det innebærer å være eldre, hvordan
eldre kan oppfatte alderdom, hvilke akutte sykdommer og
skader eldre kan få og hvilke sykdommer som er vanlig i
alderdommen.
- Utvikle en bred forståelse for hvordan aldersdemens,
psykiske lidelser og sorgreaksjoner arter seg hos eldre
mennesker.
- Bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader
hos eldre, og utvikle kompetanse til å kartlegge lidelsene,
samt å planlegge, organisere og iverksette hjelpetiltak.
- Planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og
vedlikeholdende arbeid blant eldre.
- Vektlegge individuelle behov og den eldres nærmeste
relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljø.
Veilede til mestring og nye arbeidsmønstre for den eldre.

For mer informasjon og påmelding
Vennligst besøk vår kurskatalog på Internett:
WWW.RKK.NO/KURSKATALOG
Tel.: +47 51 51 67 37
email: post@rkk.no

Opptakskrav
For opptak til RKK Fagskolens helsefaglige videreutdanninger
kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for
helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
Moduler i kurset:
Modul 1: Felles innholdsdel
Modul 2: Aldring og sykdommer
Modul 3: Forebygging, rehabilitering og omsorg
Modul 4: Organisering og yrkesutøvelse
Modul 5: Fordypning i eldreomsorg
Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode
for å oppnå videreutdanningens målsettinger. Derfor er kontakt
med fagfeltet er en viktig faktor i utdanningen.
Varighet
To-årig deltidsstudium.
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Mål for utdanningen
- Høy yrkesetisk forståelse
- Gode evner og ferdigheter i kommunikasjon i samhandling
med andre
- Bred faglig kompetanse

