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Femårig master (profesjonsstudium) i klinisk ernæring  

Avdeling for ernæringsvitenskap foreslår å erstatte dagens bachelor- og masterstudium i ernæring (3+2 
år) med et femårig masterstudium. Femårig master er hjemlet i § 4  i Forskrift om krav til mastergrad.  og 
finnes ved UiO for eksempel ved Profesjonsstudiene i odontologi, jus og farmasi er eksempel på femårige 
mastergrader. 

De aller fleste som begynner på bachelorstudiet er ernæring, har til hensikt å bli kliniske 
ernæringsfysiologer. Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel etter Helsepersonell-loven og krever 
autorisasjon. De som i dag fullfører mastergraden med en bestemt emnekombinasjon, og ikke er uegnet 
for yrket, oppnår slik autorisasjon. De aller fleste (over 95%) som tar mastergrad i ernæring i dag, velger 
en emnekombinasjon som fører fram til autorisasjon. 

Fordeler med femårig master i forhold til dagens ordning 

Å opprette et femårig masterstudium i klinisk ernæring vil gi: 

- større mulighet for å bygge identitet som ernæringsfysiolog fra starten av studiet  

- større fleksibilitet i planleggingen av studieløpet ved at man ikke må legge opp til at studiet kan 
avsluttes med en grad (bachelor) etter tre år 

- større muligheter for å profilere utdanningen som en profesjonsutdanning, og på den måten kunne 
gi bedre og mer relevant informasjon i forbindelse med rekruttering. På denne måten kan man få 
enda bedre og mer motiverte søkere. 

- adminstrative innsparinger ved at man ikke må ha eget opptak til master etter fullført bachelor.  

Mulige ulemper. 

- Et femårig profesjonsløp kan tilsynelatende gi mindre fleksibilitet og mobilitet for studentene enn 
en bachelor/master modell.. Men dagens bachelorgrad har en utydelig profil og gir ingen klar 
kompetanse verken for andre masterstudier eller i yrkeslivet. Det svært få (under 10 %) av dem 
som fullfører bachelorstudiet i ernæring, som ikke går videre til master. Det vil fortsatt være 
mulig å ha suppleringsopptak av studenter med relevant bakgrunn på flere stadier i studiet, som i 
dag.  



Hva skjer videre? 

For å gjøre denne endringen må UiO opprette et nytt studieprogram og nedlegge de eksisternde. Det er 
ønskelig å starte det nye programmet høsten 2011. Det må etableres overgangsordninger. 

Det er universitetsstyret som oppretter nye studieprogram. Siden dette forslaget rent praktisk innebærer 
små endringer, og ikke har budsjettmessige konsekvenser.vil det sannsynligvis kunne vedtas av rektor på 
fullmakt. Studiekomiteen ved UiO skal uansett ha saken til behandling. 

Forslag om endrede opptakskrav  

Forslaget om ny femårig mastergrad inneholder også et forslag til spesielle opptakskrav ut over generell 
studiekompetanse. 

De spesielle opptakskravene er i dag felles for medisin, odontologi, ernæring og farmasi: 

Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2). 

For det nye masterprogrammet foreslår Avdeling for ernæringsforskning at krav om fysikk skal erstattes 
av krav om to år biologi, slik at kravet blir: 

Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Biologi (1 og 2) og Kjemi (1 + 2). 

En slik endring må vedtas av Kunnskapsdepartementet (endring av Forskrift om opptak til universiteter 
og høyskoler, % 4-2). Også her kan det eventuelt med overgangsordninger av hensyn til elever i 
videregående skole som allerede har gjort fagvalg med sikte på å søke ernæring. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å opprette en femårig mastergrad i klinisk ernæring.Forslaget 
innebærer nedleggelse av de nåværende programmene bachelor og master i ernæring. 

Fakultetsstyret foreslår at de spesielle opptakskravene til det nye mastergradsprogrammet fastsettes til:  
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Biologi (1 og 2) og Kjemi (1 + 2) 
og ber om at Universitetet i Oslo fremmer dette overfor Kunnskapsdepartementet 

Dekanatet gis fullmakt til å fremme forslaget overfor Studiekomiteen, UiO, men de nødvendige 
sakspapirer. 

Dekanatet gis fullmakt til å fastsette programbeskrivelse for det nye programmet når UiO har vedtatt å 
opprette det. 

Fakultetsstyret tar til etterretning at forslaget ikke har budjsettmessige konsekvenser. 

Vedlegg: 

Forslag til programbeskrivelse for Master i klinisk ernæring (300 stp) 


