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1. Innledning
Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom ” Kompetansesenter for sikkerhets-,
fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus” og
”Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag”.
Studietilbudet ble gitt for første gang høsten 2006, og er senere tilbudt i hvert høstesemester
siden. Studiet bygger på ”Tverrfaglig videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos
mennesker med psykiske lidelser (15 sp.) som de samme samarbeidspartnere har tilbudt
siden 2003.
Studiet er det eneste tilbudet i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos
mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i
helsesystemet, forutsetter at en som kliniker har kompetanse innen dette fagområdet.
Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i
institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.
Utviklingen innen dette fagfeltet har akselerert de siste årene. Dette gjør at det for mange
fagfolk er vanskelig å holde seg oppdatert i forhold til nye tilnærminger. De negative
konsekvensene av voldshandlinger er omfattende for både pasient og omgivelser. På denne
bakgrunn har opprettingen av dette studiet også stor samfunnsmessig betydning.
Studiet har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng og er organisert som deltidsstudium over
ett semester.

2. Målgruppe
Målgruppen for studiet er barnevernspedagoger, fysioterapeuter, leger, psykiatere,
psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, og andre med tilsvarende helse- eller
sosialfaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

3. Opptakskrav
Bestått eksamen i ViVo I (Tverrfaglig videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos
mennesker med psykiske lidelser)

4. Mål for studiet
Studiet skal gi studenten en oppdatert innføring i kliniske metoder for behandling og
risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.
Studenten skal etter gjennomført studium kunne utforme og anvende strukturerte
behandlingplaner og risikohåndteringsplaner i forhold til mennesker med psykiske lidelser

som har voldsproblem. Denne kunnskapen skal være forskningsbasert, og også
evidensbasert når slik kunnskap foreligger i faglitteraturen.

5. Organisering av studiet
Studiet blir organisert fra Høgskolen i Molde og gjennomføres over ett semester.
Studiet bygger på ulike undervisningsmetoder.
Det vil bli arrangert 7 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus i Oslo. Til sammen utgjør samlingene 50
organiserte undervisningstimer, inkludert introduksjon, forelesninger, gruppearbeid med
veiledning og tilbakemelding, gjennomføring av eksamen og avslutning. Den resterende
studietiden må studenten selv organisere som selvstudium, individuelt og i grupper.
Mellom samlingene skal studentene arbeide med studieoppgaver/ gruppeoppgaver, samt
selvstudium av pensumlitteratur.
Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en
omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

6. Studiets faglige innhold
Studiets er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:
Modul 1: Behandling og risikohåndtering i institusjon
-

Etablering av terapeutiske relasjoner
Behandlingsplanlegging
Sosial ferdighetstrening
Nettverksarbeid
Utforming og iverksetting av risikohåndteringsstrategier basert på
individuelle analyser av nettverk, ressurser, forvarsel og sårbarhetsfaktorer
Strategier overfor grensesetting som risikofaktor i behandlingsforløpet

Modul 2: Behandling og risikohåndtering utenfor institusjon
-

Kommunikasjon av risikoanalyser og risikohåndteringsstrategier til andre ledd i
behandlingskjeden
Organisering av utflytting fra institusjon
Oppfølging etter utflytting fra institusjon
Nettverksarbeid
Strategier overfor stoffmisbruk som risikofaktor etter utflytting

5. Vurdering:
Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende
behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus. Dette er en 6–
timers eksamen som bygger på studiets samlede pensum. Disse planene skal bygge på oppdatert
kunnskap slik det avspeiles i pensumlitteratur og undervisning. Det er en forutsetning at
kandidaten viser i besvarelsen at hun/han kan anvende den kliniske kunnskapen som studiet
bygger på.
Besvarelsen vurderes med gradert karakter fra A til F, der A er beste og E er dårligste karakter for
bestått eksamen. Karakteren F er ikke bestått.

Litteratur:
Litteraturoversikten er fordelt på de to modulene. Studiets omfang på 15 studiepoeng tilsvarer ca
1000 sider obligatorisk pensumlitteratur.
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