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HELSELEDELSE 
– nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Nå kan du søke på Helseledelse – den nasjonale lederutdanning for primærhelsetjenesten. Utdanningen er et samarbeid 
mellom Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI, og har fokus på ledelse, endring og innovasjon. Et viktig sikte-
mål med utdanningen er å øke ledernes handlingskompetanse og evne til innovasjon og endring for å øke handlings-
rommet i eget arbeid.

Lederutdanning gir 30 studiepoeng og kan inngå i en master- 
utdanning i ledelse på BI. Utdanningen gjennomføres på deltid, 
mens helselederne er i arbeid.

BI er eneste studiested for den nasjonale lederutdanningen i 
primærhelsetjenesten. Helseledelse vil tilbys i Oslo og Nord 
Norge. I Nord Norge vil samlingene fordeles mellom Lakselv  
og Tromsø. 

 

Programmet har vært lærerikt og inspirerende 
både i forhold til personlig utvikling som leder, 
og for utvikling av tjenestene våre og for  
organisasjonens utvikling. Dyktige forelesere 
og godt gjennomtenkt innhold som er 
skreddersydd for å utruste ledere for dagens 
utfordringer i helsesektoren.

Sarah Moriye Adekoya
Overtannlege, 
Troms Fylkeskommune



Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
Helsedirektoratet betaler studieplassen, mens deltakerne eller 
deres arbeidsgiver må betale reise og opphold for helselederne 
som deltar på studiet. Det er mulig å søke om reisetilskudd 
fra KS, samt innovasjonstilskudd fra offentlige myndigheter. 
Studieplassene fordeles mellom ulike deler av primærhelse- 
tjenesten.

Hva inneholder utdanningen?
• Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
• Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og  

omsorgstjenesten
• Ledelse av innovasjon og endring
• Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
• Ledelse og økonomi: Styring i offentlig forvaltning
• Jus, internkontroll og etikk

GJENNOMFØRING 2017/2018
1.samling: 18. – 21. september i Lakselv
2.samling: 23. – 25. oktober 2017 i Tromsø
3.samling: 4. – 6. desember 2017 i Lakselv
4.samling: 29. – 31. januar 2018 (Utenlandsmodul)
5.samling: 19. – 21. mars 2018 i Tromsø
6.samling: 22. – 25. mai 2018 i Lakselv

Søknadsfrist for klassen i Nord Norge er 17. mai.

 bi.no/ helsemaster



Handelshøyskolen BI tilbyr over 200 kurs for deg som er i jobb.
Fra korte og effektive kurs på få dager til hele mastergrader innen ledelse. 
Se hele vårt studietilbud på bi.no/videreutdanning 

Handelshøyskolen BI ble rangert som nummer 41 i Financial Times Europe-
an Business School Rankings i 2015.
BI er også den eneste norske handelshøyskolen som har mottatt 
de tre mest prestisjetunge internasjonale akkrediteringene. Mindre 
enn 1% av alle handelshøyskoler i verden har mottatt denne trippel  
akkrediteringen.

FOR MER INFORMASJON: bi.no/helsemaster

Nord-Norge:
Beate Nilsen
Telefon: 982 51 614
E-post: beate.nilsen@bi.no

Oslo:
Liv Anne Furmyr
Telefon: 464 10 864
E-post: liv.a.furmyr@bi.no
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