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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 33 i Financial Times European 
Business School Rankings i 2017.
BI er også den eneste norske handelshøyskolen som har mottatt de tre mest 
prestisjetunge internasjonale akkrediteringene. Mindre enn 1% av alle handels-
høyskoler i verden har mottatt denne trippel akkrediteringen.
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HELSELEDELSE 
– Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

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

Lederutdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en mastergrad i ledelse på BI. Utdanningen gjennomføres på deltid. 

BI er den eneste tilbyder av en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten. Programmet gjennomføres i  
Oslo og Trondheim.

I Melhus kommune er vi opptatt av at god 
ledelse må vies enda større oppmerksomhet  
i helse- og omsorgssektoren. Nasjonal leder- 
utdanning for primærhelsetjenesten har 
bidratt til å bygge felles lederkompetanse,  
gitt oss innsikt i nye styringsverktøy og tilført 
oss viktig endringskompetanse. Dette vil bety 
mye for vårt videre arbeid med å utvikle  
fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Trude Wikdahl
Melhus kommune, 
Kommunalsjef helse og velferd  

Master of Management programmet Helseledelse skal utdanne 
handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgs- 
tjenestene i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskom-
munene. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens 
behov for endring, utvikling og innovasjon.

I dette programmet vil du få trening i å gjennomføre innovative 
tiltak og aktiviteter på egen arbeidsplass i tillegg til å styrke din 
egen handlingskapasitet som leder. 

Målgruppe:
Enhets- og virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner, 
herunder offentlige og private sykehjem, hjemmebaserte  
omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, helse- 
stasjons- og skolehelsetjenesten, habiliterings- og rehabiliter-
ingstjenesten, legetjenester, fylkestannleger, overtannleger 
og klinikkledere. Programmet passer også for ledere av større 
private praksiser.

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

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

Oppstart høsten 2018 
Gjennomføringssteder: Oslo og  Trondheim

Søknadsfrist 15. april 2018

  bi.no/ helsemaster


