
Mangfold og mulig
heter – innsats og 
omsorg for personer 
med utviklings
hemning
Elæringskurs i regi av SOR

I samarbeid med Norsk forbund for utviklings

hemmede (NFU) og Nasjonalt senter for samhandling 

og telemedisin (NST) utvikler SOR tre elæringskurs 

bestående av over 30 kapitler. Kursene er meget 

praksisnære, og nytteverdien har blitt vurdert som 

så god at Bergen kommune, Fagforbundet og Helse 

og rehabilitering har gått sammen om å finansiere 

utviklingen av kursene.

Kursene vil være klare for utprøvning i september 

2010. De skal da prøves ut i Karmøy kommune, før 

de justeres og lanseres til alle landets kommuner 

i januar 2011.

Teksten er ved  
Jarle Eknes,  
Fagsjef i SOR.

18 – FEBRUAR 2010



Mål og målgruppe

Gjennom interaktiv, internettbasert 
opplæring skal vi bidra til å styrke kunn-
skap og re�eksjon hos de som jobber for 
personer med utviklingshemning og 
store bistandsbehov. 

Målgruppen er først og fremst personer 
som jobber direkte med miljøterapi for 
personer med utviklingshemning, 
uavhengig av hvilken utdanning de har. 
De �este av disse har ikke helsefaglig 

utdanning, og de pedagogiske virke-
midlene tar utgangspunkt i dette. 
Samtidig legges det inn fordypningssto� 
og muligheter for å utvide slik at man 
kan oppnå studiepoeng. Dermed blir 
kursene også høyst aktuelle for dem som 
har helsefaglig utdanning.

Praksisnære

Kursene skal oppleves som praksisnære 
og nyttige. De skal ha høy faglig og etisk 
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kvalitet, og fokus på engasjement og 
løsningsorienterte strategier. For å gjøre 
kursene mest mulig interessante og rele-
vante vil vi ha utstrakt bruk av video-
innslag, hvor personer med utviklings-
hemning kommer til orde og sier noe om 
sine behov, erfaringer og tanker om hva 
god innsats og omsorg kan være. 

Kursene

Den overordnede tittelen på e-lærings-
programmet er «Mangfold og muligheter 
– innsats og omsorg for personer med 
utviklingshemning».

E-læringsprogrammet består av tre kurs. 


