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HELSE OG OMSORG I PLAN 
 

Nyhetsbrev uke 8 - 2012 
 

Arbeidet med studieplaner, undervisningsplaner, fastsetting av datoer for 

oppstart, samlinger og eksamen i studieåret 2012 – 2013 pågår for fullt. 

Høgskolene i Volda, Vestfold, Lillehammer og Universitetet i Tromsø jobber 

nå med å få ferdig opplegget for første kurset til det legges ut 18. april 2012. 

 

 

Utviklingen av studiet 

Den 16. april 2012 skal utdanningsstedene legge fram en felles studieplan for Helse og Omsorg i Plan, 

samt oversikt over oppstart og samlinger for første studieår for hvert av kursene. Undervisningsplaner 

vil det bli arbeidet med, fram til oppstart på kursene i september 2012. 

 

Annonsering av Helse og Omsorg i Plan 

Studiet vil bli gjort kjent på følgende måter: 

- På nettportalene til Høgskolene i Vestfold, Lillehammer, Volda og Universitetet i Tromsø 

- På nettportalen til KS.no 

- Informasjon på mail til kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og helseforetak 

- Informasjon på ulike konferanse og seminarer 

 

Så fort linkene for studiet på de enkelte utdanningsstedene er klar, vil disse bli sendt ut på mail. 

Fylkesmennene legger i disse dager ut informasjon om studiet på sine nettsider. Se eksempel hos 

Fylkesmannen i Telemark:  http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5702&amid=3571260 

 

Målgruppe for studiet 

Målgruppen for studiet vil være personer i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos 

fylkesmenn som har ansvar for planlegging og planprosesser generelt, men hvor implementering av 

samhandlingsreform og ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er en viktig del av deres 

oppgave. 

 

Prosjektoppgave i studiet 

I studiet vil det bli stilt krav om gjennomføring av en prosjektoppgave knyttet til planarbeid lokalt eller 

regionalt. Prosjektoppgaven skal ta utgangspunkt i aktuelle og konkrete problemstillinger som helst er 

forankret i administrative eller politiske beslutninger. Det er ønskelig at 2 eller 3 går sammen om 

gjennomføring av prosjektoppgavene. Ytterligere detaljer vil bli gitt ved oppstart av kursene. 

 

Kontaktinformasjon 

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