
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN
Nettundervisning med samlinger 

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som arbeider i helsevesenet. Du har;

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som: Helsefagarbeider, 
omsorgsarbeider, hjelpepleier, portør, helsesekretær, tannhelsesekretær, IKT-servicefaget, 
logistikkfaget, kontor- og administrasjonsfaget. Eller du har relevant yrkespraksis (minimum 
5 år).

Hvorfor bør du søke?
En fagskoleutdanning i Logistikk og service i helsetjenesten vil bidra til å dekke en mangel på 
formell kompetanse innen området i helsevesenet. 
Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom 
helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet.
En effektiv og korrekt logistikkhåndtering er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp og vil 
bli et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester innenfor dette fagområdet.
Utdanningen har fokus på framtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, 
hygiene og smittevern og logistikk og service i helsetjenesten.

Ta høyere yrkesutdanning!  Skap en bedre arbeidsplass og pasientopplevelse gjennom 
logistikk og service i helsetjenesten.
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MER INFORMASJON?
Vi kommer gjerne til din arbeidsgiver for 

å informere om studiet. 

Vi har gode erfaringer med korte 
informasjonsmøter.

Ta kontakt med Fagskolen i Østfold 

på 69 38 13 00 eller på 

e-post fagskolen@ostfoldfk.no 

Hva lærer du?
Best mulig kundeservice: Studiet skal være tverrfaglig og ha et klart 
brukerperspektiv. Målet med studiet er at du skal lære å forstå betydningen av 
effektiv og korrekt logistikkhåndtering og å planlegge, organisere, effektivisere og 
iverksette tiltak i tverrfaglig samarbeid. Denne fagskoleutdanningen sikrer et ensartet 
faglig nivå for logistikk og service rettet mot helseinstitusjoner.  
Logistikk: Rett kompetanse på rett plass blir en stor utfordring i framtidenes 
helsetjeneste. Vi trenger dyktige fagfolk for å nå målene for kvalitet og 
pasientsikkerhet. Du vil lære om pasientforløp, logistikkprinsipper og prosesser, IKT- 
verktøy, helseøkonomi, pasientsikkerhet og sertifiseringer.
Hygiene og smittevern: Du vil utvikle nødvendige kunnskaper om mikrobiologi og 
hygiene, praktisk smittevern, HMS og kvalitetssikring.
Arbeidsmetode: Gjennom praksis og teoretiske kunnskaper vil læringsutbytte 
oppnås gjennom aktiviteter som f.eks. storyline, øvelser, ferdighetstrening, rollespill, 
diskusjoner og dialoger. I siste del av studiet vil du kunne bruke dine kunnskaper til å 
fordype deg i et hovedprosjekt. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt 
på egen arbeidsplass.

Fakta
Studiet er gratis for studentene. 

Utgifter til semesteravgift (900,- pr. år), 

litteratur må studenten dekke selv. 

Studiet er forbeholdt godkjenning av NOKUT og gir rett 
til lån og stipend i Lånekassen. 

Søknadsfrist 

Fagskolen i Østfold tar inn søkere fortløpende fra til 
oppstart høsten 2017. 

Organisering av studiet

Nettbasert utdanning, deltid over 2 år, med samlinger. 
Det vil være 3 samlinger pr. semester. Studiet inneholder 
4 teoriemner og praksis.12 uker praksis kan foregå på 
egen arbeidsplass i samarbeid med arbeidsgiver. Fullført 
studium gir 60 fagskolepoeng.
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