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OPPTAKSKRAV TIL FAGSKOLEUTDANNING INNEN SOSIAL OG HELSEFAG 

For opptak til fagskoleutdanning innen sosial og helsefag følges, med noen få unntak, NUFHS’s 
(Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) anbefalinger. Det kreves fullført 
videregående opplæring fra utdanningsprogram for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller 
tilsvarende. Unntakene er i § 4 Opptak, hvor søknaden sendes til det nasjonale opptakskontoret i 
Stavanger og i § 5 Realkompetansevurdering, som skal foretas av utdanningsavdelingen i søkerens 
hjemfylke. 
I tillegg kreves minimum et årsverk relevant yrkespraksis etter videregående skole. 
 
Det kan i særskilte tilfelle gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering etter følgende 
kriterier: Kandidaten har fem årsverk relevant yrkeserfaring og i tillegg kompetanse tilsvarende Vg2- 
nivå fra yrkesfaglig utdanningsprogram for helse og sosialfag. 

 
 
ANBEFALTE REGLER OM OPPTAK TIL ETT-ÅRIG 
FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG SOSIALFAG 
NUFHS (Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) har den 
07.06.07 behandlet og vedtatt følgende regler for opptak til ett-årig fagskoleutdanning 
i helse- og sosialfag. 
KAPITEL 1 VIRKEOMRÅDE 
§ 1 Virkeområde 
Anbefalte regler gjelder opptak til ett-årig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag etter 
Lov 2003-06-20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, og anbefaling gjelder for alle 
tilbydere, fylkeskommunale som private. 
Ett-årig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er en yrkesrettet tertiærutdanning som 
bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Med yrkesrettet 
utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten 
ytterligere generelle opplæringstiltak. 
KAPITEL 2 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
§ 2 Informasjon 
Den enkelte utdanningstilbyder skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om 
utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav, realkompetansevurdering, skolepenger, 
klagerett m.m. til søkerne. 
§ 3 Søknadsfrist og kunngjøring 
Den enkelte utdanningstilbyder fastsetter søknadsfrister for ett-årige fulltidsstudier, 
deltidsstudier og tilsvarende fjernstudier. Den enkelte utdanningstilbyder fastsetter 
søknadsskjema og informerer om søknadsfrister på forhånd. 
§ 4 Opptak 
Søknader sendes til den enkelte utdanningstilbyder, som foretar det endelige opptaket. 
Det skal være en ordning for prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn 
plasser. 
§ 5 Realkompetansevurdering 
Den enkelte utdanningstilbyder som foretar opptaket er ansvarlig for 
realkompetansevurdering av søknader, jfr § 8. Jfr. Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om 
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4A-3. 
§ 6 Klage på opptak 
Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med 
Lov om fagskoleutdanning § 7 og forvaltningsloven. 
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KAPITEL 3 OPPTAKSKRAV 
§ 7 Fullført videregående opplæring/realkompetansevurdering 
Det generelle grunnlaget for opptak til ett-årig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 
er: 
a) fullført og bestått videregående opplæring i helse- og sosialfag 
b) minst ett år med relevant yrkespraksis etter fullført og bestått videregående 
opplæring 
c) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, 
kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 
d) det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er opp til det 
enkelte studiested å fastsette regler for vurdering av realkompetanse. 
§ 8 Spesiell opptakskrav 
I tillegg til det generelle kravet etter §7 a kan det gjøres opptak for søkere med en 
annen fullført og bestått videregående opplæring enn helse- og sosialfag. Den 
videregående opplæringen må være relevant for den aktuelle fagskoleutdanningen. 
§ 9 Søkere med utenlandsk utdanning 
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er 
kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir 
generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ett-årig 
fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. 
Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør 
og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende 
grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger. (Vg1 og Vg2 i 
Kunnskapsløftet 2006) 
Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i 
Norge ved inntak til fagskoleutdanning. 

 


