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 Mål for utdanningen 

– Å gi opplæring i forsknings- og intervensjonsmetodikk og 

praktisk gjennomføring av helsetiltak. 

– Hensikten er å gjøre studentene i stand til å planlegge og 

delta i forskning om helseforhold og helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeid i ulike befolkningsgrupper.  

 

Visjon 

– Produksjon av relevant kunnskap for helsearbeid lokalt og 

globalt 

– Bygge bro mellom bio-medisin, samfunnsvitenskap og 

humaniora 

– Skape et internasjonalt klasserom hvor kunnskap og 

forståelsesmodeller fra svært ulike sosio-kulturelle 

kontekster og fagmiljøer kan utdype og berike hverandre.  

 



 Organisering 

2-årig, M. Phil grad, Engelsk-språklig, 120 

vekttall, hvorav 60 til masteroppgave 

1. semester: Faglig teori og intro til 

forskningsmetoder 

2. semester: planlegging av oppgave (litteratur-

    review og protokoll)  

     forskningsmetoder  

     elektive kurs (8) 

3. semester: Feltarbeid/datainnsamling 

4. semester: data-analyse og sammenskriving 4 



Faglig fokus 

• Infeksjonssykdommer (bl.a. HIV/AIDS, TB) 

• Kroniske sykdommer og livsstil (blant etniske 

minoriteter) 

• Reproduktiv helse  

• Barnehelse 

• Aldring og funksjonshemming 

• Mental helse 

• Komplekse helsesystemsutfordringer  

• Human- mikrobiologisk økologi 
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Metodeundervisning 

Kvantitative metoder 

– Statistikk:  lære enkle statistiske analyser til bruk i 

masteroppgaven og hvordan vurdere metoder i 

vitenskapelig litteratur.  

– Epidemiologi: Forberedelse til masteroppgaven: 

mål, problemstillinger, hypoteser, design, utvalg 

og måling av ulike variable. 

Kvalitative metoder 

– Teorigrunnlag og ulike metoder i kvalitativ 

forskning, samt relevans, nytte og begrensninger 

ved kvalitative metoder i helseforskning 
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Elektive kurs 
Åpne for studenter ved UiO samt studenter og 

ansatte ved andre institusjoner 

• Medical Research Ethics in Developing Countries 

• Strategic Communication in Community Health 

• Introduction to Medical Anthropology 

• Methods in Intervention Epidemiology and Evidence Based 

Medicine 

• Health and Management Information Systems (HISP) 

• Evaluation: Quality and knowledge in the health policies and 

emergency health action 

• New priorities for HIV and AIDS in the developing world context – 

prevention, treatment, and care 

• Reproductive and Sexual Health and Human Rights 
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Feltarbeid 

• Planlegges og utføres fra a-å av studentene, 

inkludert søknad om finansiering og etisk 

klarering i Norge (REK) og i land prosjektet 

skal utføres. 

• Feltarbeid som regel i lavinntektsland, men 

også om innvandrerbefolkningen i Norge 

• Ofte med støtte og medveiledning fra 

samarbeidende forskningsinstitusjoner 

8 



Studentmasse 

• Internasjonal (37 land har vært representert) 

• ¼ norske 

• Fleste har yrkesbakgrunn (leger, 

farmasøyter, sosialarbeidere, sykepleiere 

osv) 

11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 9 



Pedagogisk opplegg 

• Vektlegging på interaktiv undervisning : seminarer, 

workshops, problembasert læring (PBL), gruppearbeid 

• ”Det internasjonale klasserom”: Studentene bidrar med 

egen yrkeserfaring (medisin, sykepleie, fysioterapi, 

farmasi, jordmor osv) og sosio-kulturelle bakgrunn i 

dialogstyrt undervisning 

• Gjennomgang av alle stadier knytte til forskningen 

(planlegging, utarb av spørreskjema, kontakter til 

utførelse av feltarbeid etc 

• Eksamen brukes aktivt som læringsverktøy  

 



Kriterier på suksess 

• Over 95 % av studentene fullfører på normert tid 

• Internasjonale studenter drar tilbake etter endt 

studium 

• Studentene har fått gode jobber etter endt eksamen 

(mange eksempler) 

• Mange kommer tilbake for PhD 

 

 Undervisningspris 2008 fra UiO (læringsmiljø-pris) i 

2010 fra NOKUT (KD) (Utdanningskvalitetspris) 
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Hva kan vi tilby Oslo kommune 

• Grundig opplæring i forsknings- og 

intervensjonsmetodikk 

• Forskning på aktuelle problemstillinger for Oslo 

kommune (foretas av norske evt.kommune-

ansatte, men også av internasjonale studenter) 

• Stor kompetanse på innvandrerhelse  

• Medveiledning, og medforfatterskap av 

fagpersonell i Oslo kommune 

• Mulighet for videreføring til PhD for spesielt 

interesserte og talentfulle studenter   
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Masteroppgaver fra Oslo 2008-2012 

 
• Unemployment and Chronic Illnesses and Psychological Distress among 

Five Immigrant Groups in Oslo. Zegeye, Fikirte 2012 

• Seasonal affective disorder and associated factors among Sri Lankan 

immigrants living in Oslo.  Saheer, Tennegedara 2012 

•  ”We expected paradise”. Iraqi immigrant’s perceptions and experiences 

with healthcare in Norway. Hauger, Janne Dale 2011 

•  Knowledge, attitudes and practice survey of family planning among South 

Asian immigrant women in Oslo, Norway. Abedin, Asma 2011 

•  Immigrant Women Living with HIV: Communication with healthcare 

Providers and the Role of Interpreters Haile, Wolela 2011 

• Experiences and reflections from a lifestyle intervention to prevent diabetes 

among women with Pakistani background in Oslo. Holstvoll, Hildegunn 2009 

• Musculoskeletal Pain and Psychological Distress among five immigrant 

groups in Oslo. French, Steve 2009 
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• Health behaviour among female migrant sex workers in Oslo, 

Norway. Hafskjold, Benedicte 2009 

•  Ambient air pollutants and serum clara cell protein 

concentrations among elderly men in Oslo. Durand, Kevin 2008 

Pågående masteroppgaver: 

• Postpartum depression among Somali women in Greater Oslo 

Region. Prevalence and associated risk factors. Løvlie, Astrid 

• Depression during pregnancy among women of Pakistani origin 

living in Oslo, Norway. Bisme, Mohamed Thameem Salih 

•  Dietary patterns among pregnant women of Pakistani origin in 

Oslo, Norway. Trout, Melissa 

•  Attitudes towards and experiences with medicine use among 

Ethiopian immigrants in Norway. Melka, Amelework 

•  Group based motivation on lifestyle pattern of subjects with 

diabetes and impaired glucose tolerance in Norway. Hashmi, 

Saneela 
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