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Mandat for utredning av etablering av et Master of Public Health (MPH)- 

program ved Institutt for helse og samfunn (Helsam) 

 

Bakgrunn 

Det medisinske fakultet har pr i dag 8 masterprogrammer hvorav 6 er knyttet til Institutt for 

helse og samfunn. I tillegg kommer profesjonsstudiet i klinisk ernæring ved Institutt for 

basalmedisin og det erfaringsbaserte masterstudiet i Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold 

og traumer ved Institutt for klinisk medisin. De 6 masterprogrammene ved Helsam er alle 

Mphil-programmer, hvorav 4 er forskningsrettet og 2 er erfaringsbaserte masterprogrammer. 

Fakultetet anser at Helsam har et særlig potensial for å utvikle et nytt program som har 

folkehelsearbeid som kvalifiseringsmål. Fakultetet ønsker å utrede mulighetene for å opprette 

et internasjonalt konkurransedyktig Master of Public Health (MPH)-program. 

 

Utredningen skal inneholde: 

 Helsepolitiske og utdanningspolitiske begrunnelser for nyetablering av et slikt 

program. 

  Hva er de særskilte grunnene til at Det medisinske fakultet bør ha en slik grad 

(konkurransefortrinn)? 

 En angivelse av hvilke fagmiljøer ved Helsam som vil falle inn under en MPH og 

hvilke fagmiljøer som ville falle utenfor (se punktet nedenfor).  

 En angivelse for hvordan utredningen av en MPH og den pågående utredningen av en 

megamaster kan samordnes, slik at man får en mest mulig faglig og ressursmessig 

samordning mellom disse to programmene. 

 En angivelse av hvordan en MPH og de eksisterende Mphil-programmene kan oppnå 

synergieffekt på tvers av utdanningsprogrammer og for Helsam og Medfak.  

 Mål, innhold, arbeidsmetoder, evalueringsformer og struktur på programmet 

 Målgruppe og en vurdering av potensialet for søkere til studiet. 

 En vurdering av mulige positive og negative konsekvenser for rekruttering til 

fakultetets ulike programmer. 

En vurdering der man gjør en analyse av ressursbehov og ressurstilgang (eksisterende 

ressurser ved Helsam og muligheter for ”friske midler” fra myndigheter o.a.). 

 På hvilke måter er det tenkt samarbeidskonstellasjoner med andre fakulteter, samt 

organisasjoner som Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret og andre aktører 

 

Forslag til sammensetning av utredningsgruppen: 

Åge Danielsen, leder 

Jeanette Magnus 

To representanter  fra Helsam (henholdsvis fra Ullevålområdet og Forskningsveien)  



En representant for henholdsvis Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk 

medisin 

Representanter fra samarbeidspartnerne (Folkehelsa, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet 

etc) 

Mette Groseth Langballe, Fakultetsadministrasjonen 

En tillitsvalgt fra en av hovedorganisasjonene 

Sekretær 

 

Det anbefales at noen av utredningsgruppa danner en arbeidsgruppe (4- 5 personer) som kan 

legge fram konkrete skisser til en plan til utredningsgruppa. 

 

Forslag til mandat må godkjennes av fakultetsstyret. Program for studier må godkjennes av 

fakultetsstyret og universitetsstyret. 

 

Forslag til vedtak 

 

Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH- 

program ved Helsam samt sammensetning av utredningsgruppe som lagt fram i fakultetsnotat 

av 17.4.2012.  


