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Husøkonom vs Facility Manager –

Utdanninger i utvikling  

— Et adelsmerke siden 1955: Utdanningene skal dekke 

arbeidslivets behov

— I juni 2015 uteksamineres siste kull med husøkonomer 

fra HiOA 

— Hva skjer med kunnskapsarven fra Husøkonomi og 

serviceledelse med ny utdanning i Facility Management, og 

hva blir det nye?

Hvor blir det 
av faget?!



Disposisjon

— Litt historikk og de tidligere utdanningenes 

faglige innretning

— Hvorfor endres utdanningene

— HiOAs nye Bachelor i Facility Management

— HiOAs nye etter- og videreutdanningstilbud 



Fra oldfrue via husøkonom til 

Facility Manager – 60 års utvikling

— 1955: Kurs for utdanning av oldfruer til 
sykehus (4 måneder) 

— 1959: Kurs for utdanning av oldfruer til sykehus, hotell 
og anstalthusholdninger (7 måneder)

— 1969: Statens Oldfruekurs (1 år) 

— 1973: Statens Oldfrueskole  (1 år)

— 1979: Statens skole for husøkonomer (1 år)

— 1985: Høgskolekandidat som husøkonom (2 år) 

— 2003: Bachelor i husøkonomi og serviceledelse (HUSL) (3 år)
— Siste HUSL-kull uteksamineres i juni 2015 

— 2013: Bachelor i Facility Management (FAMA) (3 år) 
— Første FAMA-kull uteksamineres i juni 2016



Hvorfor endres utdanningene?

— Drivere i arbeidslivet 
— I Norge 

— Strukturendringer i offentlig sektor (New Public Management, etc)

— Teknologiske endringer

— FM-bransjens fremvekst
— Outsourcing/konkurranseutsetting

— Større og mer komplekse kontrakter

— Flerkulturell bransje/sektor 

— Innføring av momsnøytralitet i offentlig sektor (kommunene, staten (2015), helseforetakene 
(2016))

— Globale trender innen Facility Management (FM) 
— Eksternt drevne trender

— Internt drevne trender 

— Organisasjonsmessig drevne trender

— Drivere i UH-sektoren i Norge
— Hernes-reformene (1994) fra ca 100 til et 30-talls høyere 

utdanningsinstitusjoner

— Stjernø-utvalget (2008)

— HiAk + HiO = HiOA (2011)

— Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i 
universitets- og høyskolesektoren 

— Drivere internt ved HiOA – Målsetting om å bli universitet

Ref IFMA’s «Facility 
Management Forecast» av 2011  



Hvorfor endres utdanningene?, forts.

— Vet HiOA hvorvidt «arbeidslivet» får dekket 

sine behov ved å ansatte høgskoleutdannede 

husøkonomer? 

— I 2006

— Noen spørsmål fra undersøkelse ved 50-års markeringen: 

1) Hvilket år ble du utdannet? Hvilken stilling har du i dag?

— Fra kull i perioden 1956-1969 (4 måneder)

— Fra kull i perioden 1970-1983 (1-årig)

— Fra kull i perioden 1985-2004 (2-årig): Flest respondenter. 

2) Hva kreves det av deg i din nåværende stilling? 

3) Hvilke muligheter ser du kan bli viktig for en husøkonom i 

framtidig arbeid og utdanning?  



Hvorfor endres utdanningene?, forts.

— 2007-2014

— Spørreundersøkelser (2008) til tidligere studenter og 

arbeidsgivere i offentlig og privat sektor

— Kontakt og dialog med bransjeorganisasjoner og store 

arbeidsgivere i offentlig og privat sektor

— Aktiv deltager i EuroFM

— Gjennomgang av europeiske FM-utdanninger på bachelornivå

— Holck-utvalget (2011)

— Den årlige Bransjedagen

— I 2015

— Kandidatundersøkelse (10 år tilbake i tid)

— HiOA alumni



— Oldfruekursene av 4 måneders varighet

— Søm, tekstilkunnskap og –forvaltning: 563 timer

— Eksempler  

— Rengjøring, midler og metode: 20 timer 

— Personalkunnskap og administrasjon: 60 timer  

— Nyanskaffelse og økonomilære: 30 timer 

— Oldfruekursene av 7 måneders varighet

— Som over 

— + menylære, juss, instruksjon, språk 

— 4 ukers praksistjeneste på hotell og sykehus 

… av 673 timer

Utdanningenes faglig fokus endres over tid



Utdanningens faglige fokus endres over tid, 

forts. 

— Statens Oldfruekurs og Statens Oldfrueskole 

av 1-års varighet

— Miljø/interiør og tekstil

— Hygiene/renhold 

— Tekstiløkonomi/økonomi og norsk/samfunnslære 

— Arbeidsledelse/administrasjon 



— Høgskolekandidat som husøkonom 

(2 år høgskolenivå) 

— Hovedområder:

— Planlegging og utforming av miljø

— Tekstilforvaltning

— Renhold/vedlikehold

— Personal- og arbeidsledelse

— Støttefag: 

— Studiemetodikk, regnskapslære og matematikk, statistikk og 

forskningsmetoder, EDB, fagengelsk, samfunnskunnskap og yrkesetikk

Utdanningens faglige fokus endres over tid, 

forts.

Nyhet i 1985: 
Bruk av problembasert 
undervisning og 
prosjektarbeid



— Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (3 år på 

høgskolenivå) (blokkinndelt – ett emne om gangen 

i 6, 9 eller 12 uker)

— Økonomistyring og logistikk

— Arbeidsledelse/administrasjon/personalledelse 

— Miljø/interiør og tekstilforvaltning/vaskeriøkonomi

— Renhold og hygiene

— Eiendomservice og ressursforvaltning 

— Innovasjon og prosjektledelse

— Bacheloroppgave

Utdanningens faglig fokus endres over tid, 

forts.

Fortsatt bruk av 
problembasert undervisning 
og prosjektarbeid
Hovedfokus: lederoppgaver 
på operativt nivå + 
operativt/taktisk nivå



Fra husøkonomi til 

Facility Management

— NS-EN 15221-1: «Integrasjon av prosesser i en 

organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester 

som støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens 

primære aktiviteter»

— Altså: være del av de daglige innsatsfaktorene som 

tilrettelegger for at du som bussjåfør, prest, 

politibetjent, lærer, kirurg, etc. skal kunne løse dine 

oppgaver tilknyttet kjernevirksomheten i organisasjonen

Hva er Facility Management?



Fra husøkonomi til 

Facility Management

— De daglige innsatsfaktorene favner m.a.o. bredere enn 

å lede og styre én enkelttjeneste (fasilitetstjeneste) 

som renhold, tekstilvask, matomsorg, sikkerhet, etc.

— NS-EN 15221-1 pkt A.4 bruker «interaksjonsnivåer»: 

«Fasilitetsstyringen skal foregå tilpasset 

organisasjonens visjoner og målsettinger for at det 

skal være mulig å lykkes og levere de nødvendig 

resultatene. Derfor fungerer styringen av 

fasilitetstjenester på disse hovednivåene: strategisk, 

taktisk og operativt»

Hva er Facility Management?



Fra husøkonomi til Facility Management

— Hva sier NS-EN 15221-1 om ansvarsområder og 
arbeidsoppgaver på henholdsvis
— Strategisk nivå

— Taktisk nivå 

— Operativt nivå 

— HiOAs Facility Management-utdanning
retter seg hovedsakelig mot lederoppgaver på taktisk 
nivå
— Iverksetting av beslutninger fattet på strategisk nivå

— Kontroll/sikring av effektiv ressursbruk 

— Gjennomføring av tjenesteproduksjonen på operativt nivå

?



Bachelor i Facility Management –

2013- og 2014-kullene

— Ved Fakultet for helsefags Institutt for helse, ernæring og 
ledelse på Kjeller

— Følger NRØAs rammeplan for økonomisk-administrative fag 
(felles basisemner) (3 parallelle emner per semester gjennom hele 
semesteret)

— Metodefag (matematikk, statistikk, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder)

— Økonomistyring

— Mikro- og makroøkonomi 

— Organisasjons- og ledelsesfag

— Juridisk metode og kontraktsledelse

— Markedsføring

— Valgfri profesjonsprofil i andre og tredje studieår 
— 60 SP innen Facility Services 

— Større spekter av fasilitetstjenester enn på HUSL

— Hvordan få ulike typer tjenester til å spille sammen

— 60 SP innen Mat og ernæring (Ikke gjennomført da for få studenter valgte denne 
fordypningen) 

— Første kull uteksamineres juni 2016



Fellesemner Profesjonsprofil: Facility Services Profesjonsprofil:mat og ernæring

Høstsemester Vårsemester

FAMA1000 Facility Management, serviceledelse og 
markedsføring, 10 sp

FAMA1300 Økonomistyring II, 10 sp

1. studieår FAMA1100 Økonomistyring I, 10 sp FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse, 10 
sp

FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi, 10 sp FAMA1500 Statistikk, 10 sp

2. studieår
FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse, 10 
sp

FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige 
forskningsmetoder, 10 sp

FAMA2100 Organisasjon og ledelse, 10 sp FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi, 10 
sp

FAMAF2400 Bygget og bruken, 10 sp FAMAF2500 Hygiene og innemiljø, 10 sp

FAMAM2600 Ernæring og kostvitenskap, 10 sp FAMAM2700 Hygiene og mattrygghet, 10 sp

3. studieår

FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), 
etikk og samfunnsansvar (CSR) i praksis, 
10 sp

FAMA3100
Strategi, 10 sp

FAMAF3200 Ledelse av Facility Services, 10 sp FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og 
samhandlingsledelse, 10 sp

FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig 
drift og utvikling, 5 sp

FAMAF3900 Bacheloroppgave - Facility Services, 15 sp

FAMAM3500 Menyplanlegging, 15 sp FAMAM3600, Klinisk ernæring, 10 sp

FAMAM3900 Bacheloroppgave - Mat og ernæring, 15 sp

Bachelor i Facility Management - 2013- og 2014-kullene

Eksempel på 
eksamensoppg.



Bachelor i Facility Management –

2015 og senere kull

— Ved Fakultet for samfunnsfags Institutt for Økonomi og 
administrasjon i Pilestredet

— Følger NRØAs rammeplan for økonomisk-administrative utdanninger

— Felles opptak til Bachelor i Facility Management, Bachelor i økonomi og 
administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon

— Felles basisemner for de tre utdanningene i 1. og 2. studieår (105 sp)

— Studentene velger utdanning i 2. semester (75 sp)

— Lokalisert i samme bygg som HiOAs ingeniørutdanninger – nye muligheter 
for faglig samarbeid

— FM-emner i 2. og 3. studieår – gitt «meny» med økt fokus på 
ledelsesoppgaver på taktisk nivå

— 15 SP 2. år

— 60 SP 3. år 

— Første kull uteksamineres i juni 2018

— Vårt nye instituttet har også Master i økonomi og administrasjon 
(siviløkonom)



Bachelor i Facility Management fra og med 2015-kullet 

1. studieår 2. studieår 3. studieår

1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem

Finans-regnskap 
m/IKT (7,5)

Bedrifts-
økonomi (7,5)

Investering og 
finansiering 
(7,5)

Økonomi-styring 
(7,5)

Mennesker, 
organisasjon og 
FM-tjenester 
(Soft FM) (7,5)

Personal-
administrasjon 
og 
samfunnsansvar 
i praksis (7,5)

Markedsføring 
og etikk (7,5)

Organisasjons-
psykologi (7,5)

Organisasjons-
teori (7,5)

Foretaks-
strategi (7,5)

Eiendoms-
utvikling og 
eiendoms-
økonomi (7,5)

Risikostyring for 
sikker drift (7,5)

Matematikk 
(7,5)

Statistikk (7,5) Samfunns-
vitenskapelig 
metode (7,5)

Rettslære (7,5) Anskaffelser, 
forhandlinger og 
kontrakts-
ledelse (7,5)

Målstyring, 
ressursstyring 
og 
benchmarking 
(7,5)

Mikro-økonomi I 
(7,5)

Makro-økonomi 
(7,5)

Facility 
Management 
(FM) og
serviceledelse
(7,5)

Bygg, 
infrastruktur og 
FM-tjenester 
(Hard FM) (7,5)

Bacheloroppgave (15)

1. gang: 
h2016

1. gang:
v2017

1. gang:
h2017 

1. gang:
v2018



HiOAs nye etter- og videreutdanningstilbud -

Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi (TEVO)

— Samlingsbasert videreutdanning 

— 5 samlinger pr (vår)semester 

— F.o.m. våren 2016

— Innhold

— Tekstillære og -forvaltning

— Hygiene, smittevern og sikker drift av vaskeri

— Vaskeriprosjektering

— Maskinlære og vaskeriøkonomi

— Personalledelse og HMS 

— Bli bedre kjent med oss på HiOA-standen under 

FDV-konferansen 2015. Vel møtt! 



Spørsmål?

Takk for meg!


