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Basiskompetanse
Hva er basiskompetanse?
Et modulbasert opplæringstilbud for å heve grunnleggende kompetanse  
i kommunale helse- og omsorgstjenester. Målet med basiskompetanse er  
å gi kunnskap, styrke ferdigheter og øke mestring av ansatte for bedre  
kvalitet i tjenestene. 

Se vår video for mer informasjon om basiskompetanse ved å scanne  
koden på siste side eller gå inn her: www.kristiansand.kommune.no/Basis

Hvem passer opplæringen til? 
Basiskompetanse passer til deg som, 
• har tro på personsentrert omsorg
•  vil øve på praktiske øvelser 
•  vil se forbedring i tjenestene 
• vil lære sammen med kolleger.

Basiskompetanse bestilles av avdelinger som,
• har fokus på kompetanseutvikling og endring i tjenestene 
• vil ha ansatte med mestringsfølelse 
• har tro på å styrke arbeidsmiljø gjennom læring i felleskap.

Hvilke fagområder har basiskompetanse? 
• Ernæring
• Diabetes
• Kols
• Legemiddelhåndtering
• Grunnlagstenkning: Hva er viktig for deg? 
• Velferdsteknologi 
• Lindring
• Rus og psykisk helse 
• Demens 
• Smittevern 
• Dokumentasjon og kvalitet. 
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Det finnes både basismoduler og fordypningsmoduler i alle fagområder. 

Hvor lenge varer kursene? 
• Dette varierer fra en til to timer.

Hvordan læres det i basiskompetanse? 
• Individuelt: Deltakere får tilsendt læringsmateriell før kurset. 
• I gruppe: Gjennom diskusjon, refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver  

med case og erfaringsutveksling. 

Hvordan er basiskompetanse organisert?  
• Det er avdelingsleder som bestiller basiskompetanse i EQS kvalitets-systemet. 

(lenke)
• Kurset blir holdt på arbeidsplassen. 
• Gjennomføring av kurs registreres elektronisk. 

Hva koster undervisning i basiskompetanse? 
• Tilbudet er gratis. 
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Følg oss:
Facebook: Utviklingssenteret Agder - Vest
Instagram: Utviklingssenteret Vest-Agder

Vår samarbeidsparnere i Agder:  
Kristiansand kommune

Mer informasjon:
www.kristiansand.kommune.no/Basis
Abonner på Nyhetsbrevet vårt.

Se vår video om basiskompetanse ved å scanne QR-koden:


