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Kursholderkurs i VIPS praksismodell  

for personsentrert omsorg 
Litt om kurset:  
 

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli 

kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten. 

Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være kursholdere sammen 

og holde VPM basiskurs. Erfaring viser at implementering av VPM på 

arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som 

avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar.  

Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og 

funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell 

for ansatte i kommunehelsetjenesten. 

Deltagere på kursholderkurset får tilsendt komplett undervisningsmateriell til 

basiskurset med opplegg, refleksjonsspørsmål og tilgang til foredragsfilmer.  

 

Kurset gjennomføres på Teams. Kursdeltagere må logge seg på minimum en 

halvtime før kursstart for å teste tilkobling, bilde og lyd. 

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: Digitalt TEAMS 

Dato: 21-22 september 2021 

Timetall: 13 

Pris: 3800 kr inkl.  materiell 

Målgrupper: Sykepleiere og annet helsepersonell med minimum bachelorgrad 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie. 
Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter 

gjennomgått kurs. 

 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

Påmeldingsfrist: 1.september 2021 

 

Nettpåmelding: 

https://butikk.aldringoghelse.no//kurs/2021/vpm-

kursholderkurs-i-vips-praksismodell 
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PROGRAM 
 

21. -22. september 2021 
 

Kursholdere:   Marit Mjørud og Janne Røsvik,  
             begge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

  

Mål for kurset: 

1. Å lære VIPS praksismodell 

2. Å lære å holde basiskurs  

 

1. DAG: PERSONSENTRERT OMSORG OG VIPS 

PRAKSISMODELL  
 

08.45 - 09.00 Innlogging  

09.00 - 11.30 Velkommen. Om personsentrert omsorg. Diskusjon  

11.30 – 12.00   Lunsj  

12.00 – 15.30  Om VIPS praksismodell. Praktiske øvelser 

 

2. DAG: VIPS PRAKSISMODELL OG KURSHOLDERS 

FUNKSJON  
 

08.45 - 09.00   Innlogging 

09.00 – 11.30 Om fagmøte, struktur og roller. Praktisk øvelse og 

diskusjon 

11.30 - 12.00 Lunsj  

12.00 - 14.30 Praktiske øvelser fortsetter. VPM på arbeidsplassen. 

Rollen som kursholder.  

 

 

Med forbehold om endringer i programmet 
 

 


