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RHAB ved NTNU har 

utvikla to nettkurs
• 2019

• Kunnskapsbasert habilitering- modul 1-5

• Målgruppe- Spesialisthelsetjenesten (kommunale med bachelor)

• Modul 1-3- Åpent nettkurs- Kursbevis (med godkjenninger)

• Modul 4-5- Vår- 7,5 Studiepoeng

• 2022 

• Kunnskapsbasert habilitering i kommunen- tema 1-5

• Målgruppe-

«Kurset er laget for deg som er nyansatt, vikar eller uten fagutdanning. 

Faglærte med behov for å oppdatere kunnskap, vil også ha nytte av kurset. 

Det er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering - for eksempel 

pårørende, pasienter, studenter og andre fagpersoner.»

• Tema 1-5 Åpent nettkurs- Kursbevis (med godkjenninger)
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Hva handler det om ?

Hva er vi opptatt av ??

Ikke bare habilitering, men metodikk og tiltak for å 

utvikle tjenestene og 

øke kompetanse for fagpersoner. 

Felles ståsted og utgangspunkt når en skal jobbe 

sammen. 

Etikk og verdier, lover og rettigheter, 

kunnskapsbasert praksis.

Motivere for læring og faglig utvikling.

E-læring og digitale plattformer for læring og 

samarbeid. 

Pedagogiske virkemidler.

Utviklingsarbeid, innsiktsarbeid og prosjektarbeid
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Hvordan gjorde vi det?
Samarbeid med målgruppene

Samarbeid med tjenestene (HABU/HAVO og 

kommuner) om 
• Bestilling

• Søknader om midler/prosjektstøtte

• Utforsking- Innsiktsarbeid

• Målgruppe

• Behov

• Muligheter

• Utforsking av muligheter

• Form som passer

• Pedagogikk /Læringsutbytte

• Lansering/spredning

Samarbeidsformer
• Arbeidsgruppe

• Referansegruppe

• Workshops

• Pilotering

• Gode hjelpere- Læringsstøttesenteret NTNU

Produksjon
• Plattform – oppsett av innhold

• Læringsdesign

• Hva finnes fra før? 

• Produksjon- film, tekst, oppgaver.

• Legge inn og publisere
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MÅL

Mål:

Utvikle kunnskap og kompetanse: 
• Habilitering som fag

• Arbeidsoppgaver/ansvar

• Kunnskapsbasert praksis i praksis

– oppdatert faglig kunnskap

• Teamarbeid/samarbeid/
brukermedvirkning

• Etikk, verdier, refleksjon.
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Læringsdesign

• Digitale
læringsressurser
• Tekst
• Video
• «Teaser»
• Brukerstemmer
• Ressurspersoner
• Caser
• PBL
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Modul 1-3. E-læring- kursbevis. Faglig oppdatering/opplæring. 

Kunnskapsbasert praksis, oppdaterte fagpersoner, habilitering som fag.
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Kunnskapsbasert habilitering i kommunen

Grunnkunnskap om:
• Habilitering i praksis

• Funksjonsnedsettelser/diagnoser

• Arbeidsoppgaver/ansvar- lovverk

• Etikk, verdier, refleksjon

• Kunnskapsbasert praksis

LÆRE Å SPØRRE!
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Læringsdesign

• Digitale læringsressurser

• Tekst

• Video

• Oppgaver

• Brukerstemmer

• Ressurspersoner

Vi følger Familien Berge



11

Reklamefilm
Kunnskapsbasert habilitering i kommunen.
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IMPLEMENTERING

«Det er ingen hensikt å utvikle kurs 
om ingen benytter kurset!»

Hva skal til for at kursene blir tatt i bruk?

- Klar beskjed fra tjenesteyterne; «Det må 
legges til rette for at vi kan ta kurset i 
arbeidstiden»

- Et lederansvar å legge til rette. Tid/rom.

- Legge kurset inn i Kompetanseprotaler HF, 
KS- Læring + evt andre portaler og 
opplæringsprogrammer

- Kursbevis, godkjenninger.

- Dele og få inn i annen 
undervisning/opplæring/kompetanseheving

- Kontinuerlig arbeid!
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En spennende plan!

Videreutvikling- mer arbeid! 

Gi mulighet til studiepoeng og 

dokumentert kompetanse

• Emne på bachelornivå?

• Fagskole?

Samarbeid med utdanningene, 

pilot i 2023?
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Spørsmål?

Kommentarer?
Regionalt kunnskapssenter for habilitering 
- Institutt for psykisk helse – NTNU

Nettkurset Kunnskapsbasert habilitering i 
kommunen - Institutt for psykisk helse –
NTNU

Kunnskapsbasert habilitering - RHAB -
Institutt for psykisk helse - NTNU

Regionalt fagmiljø for ADHD, autisme, 
Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) 
ved RKBU Midt Norge, Institutt for psykisk 
helse - NTNU

https://www.ntnu.no/rkbu/rhab#/view/about
https://www.ntnu.no/rkbu/rhab/ekurshabkom
https://www.ntnu.no/rkbu/rhab/habilitering
https://www.ntnu.no/rkbu/rfm#/view/about
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