
 

 

Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging 

Secretariat for Continuing Education in Planning 

 

GRATIS DELTIDSUTDANNING (MASTER - EMNE) 

«HELSE OG OMSORG I PLAN» 
 

 

Helse og Omsorg i Plan er et prosjekt finansiert med tilskudd over 

statsbudsjettet, etter avtale med Helsedirektoratet. 

 

Elementene i prosjektet er: 

- Ettårig deltidsstudium i planlegging (30 studiepoeng) 

- Seminar- og nettverksarbeid 

- Dagskurs i planarbeid og planprosesser 

- Læringsportal i samfunnsplanlegging 

- Følgeevaluering i prosjektperioden 

 

 

Studiet «Helse og Omsorg i Plan» (master - tema med 30 studiepoeng) 

En hoveddel i prosjektet er et ettårig deltidsstudium i planlegging. KS som oppdragsgiver vil sammen med 

de undervisningsstedene som deltar, ha ansvaret for opptak og gjennomføring. 

 

Målgruppen for studiet er personer i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos fylkesmenn, både de 

som har ansvar for planlegging og planprosesser generelt, og de som har implementering av 

samhandlingsreformen og ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov som en viktig oppgave. 

 

Studiet er et lukket studium. Opptak vil skje i et samarbeid mellom utdanningsstedene og KS. 

Det er ikke klagerett i forhold til avslag om opptak. 

Ved overtallige søknader eller for få søknader til enkelte skoler, kan søkere som tas opp, bli henvist til en av 

de andre skolene som arrangerer kurset. 

Søkere må derfor oppgi 2 studiesteder i sin søknad i prioritert rekkefølge. 

 

Opptak for studieåret 2016 - 2017 

Første fellesopptak til studiet for skoleåret 2016 – 2017, vil skje i begynnelsen av juni 2016. 

Etter fellesopptaket og fram til studiestart i september 2016, vil det skje løpende opptak ved hvert 

utdanningssted så lenge det er ledige plasser. 

 

Steder hvor studiet Helse og Omsorg i Plan arrangeres 

Her finnes linkene til de fire utdanningsstedene som tilbyr utdanningen.  

 

- Høgskolen i Lillehammer   

http://www.hil.no   

- Høgskulen i Volda (undervisning vil skje i Ålesund) 

http://www.hivolda.no  

- Universitetet i Tromsø   

http://uit.no  

- Universitetet i Agder (undervisning skjer i Kristiansand) 

http://www.uia.no 

 
Kriterier for opptak 

Generelle 

- geografisk spredning i forhold til deltakere 

SEVS 

http://www.hil.no/studiekatalog/helse_og_omsorg_i_plan
https://studietilbod.hivolda.no/nn/node/68
http://uit.no/evuweb
http://www.uia.no/studier/evu/helse-og-omsorg-i-plan


- sikre deltakelse fra målgruppene kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og fylkesmenn 

- andre som har interesse for planleggingsfaget kan også søke 

- søker må inneha eller tenker seg inn i en funksjon hvor planleggingskompetanse med vekt på 

folkehelse- og helseaspekter er viktig 

- være villig til å samarbeide med de andre studentene omkring «arbeidskrav» og «prosjektoppgaver» 

 

Spesielle 

- godkjennelse av 30 studiepoeng gis på bakgrunn av dokumentert 3 – årig høgskoleutdanning eller 

tilsvarende 

 

Fravær fra studiet 

Studenter som ikke kan møte opp til samlinger, eller som er forhindret fra å gjennomføre praksiskrav knyttet 

til studiet, er forpliktet til å melde fra om dette umiddelbart. 

Det vil være utdanningsstedet som vurderer om fravær vil føre til at studenten må avbryte studiet. 

Det vil ikke bli gitt permisjon fra studiet. Dersom noen slutter, må de søke på nytt. 

 

Økonomi 

Studieutgifter og opphold knyttet til undervisning dekkes av prosjektet.  

Reiseutgifter, semesteravgift og lærebøker dekkes av studenten eller arbeidsgiver.  

Fri med lønn til oppmøte på utdanningsstedet, arbeid med prosjektoppgaver, lesedager og eksamen vil være 

en sak mellom student og arbeidsgiver. 

Dersom en student avbryter kurset uten gyldig grunn etter at studieplassen er tildelt og godtatt, vil det bli 

krevd refundert 50 % av kostnadene til studiestedet tilsvarende kr. 15.000,-. 

Gyldig grunn vil som hovedregel bare gjelde sykdom med forevist legeerklæring. 

 

Kost og overnatting på teorisamlinger 

Det er KS/ SEVS som sørger for losji, frokost og middag på teorisamlingene. Lunch må studenten selv 

dekke. Studenter som tas opp vil få informasjon om overnattingssted i god tid før oppstart. 

Overnattinger ut over det som gjelder studiet vil være studentens eller arbeidsgivers ansvar. 

Når teorisamlingene legges til hotell, vil lunch være dekket av prosjektet, siden dette inngår i avtale med 

hotellet. 

 

Kontaktinformasjon 

Prosjektleder John H. Jakobsen SEVS/KS mobil 90858032 eller mail: john.jakobsen@ks.no  

 

Facebook 

Prosjektet har egen Facebook – side og kan finnes her https://www.facebook.com/Helse og Omsorg i Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KS, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo 

Tel. 24132600 – Fax 22838532 
 

Una Voss Christophersen  Tel. 24132762  Email: una.voss.christophersen@ks.no 

Eva Fængsrud Tel. 24132794 Email: eva fangsrud@ks.no 
John H. Jakobsen Tel. 24132985 / 90858032 Email: john.jakobsen@ks.no 

Finansieres med tilskudd fra 

mailto:john.jakobsen@ks.no
https://www.facebook.com/groups/472857142763258/

