
 

 

Fakultetsnotat 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
Med.fak.sak: 2012/10337 
Saksbehandler: Brita Scheel Rey 
Oslo, 30.08.2012 
 

5-årig master i klinisk ernæring- flytting av studiestart fra vår- til 
høstsemesteret 
 
Avdeling for ernæringsvitenskap foreslår å flytte studiestart for det 5-årige masterprogrammet i klinisk 
ernæring fra vår- til høstsemesteret.  Avdelingen har i flere år hatt utfordringer med frafall av studenter 
til fordel for medisinstudiet. Mange av studentene som har blitt tatt opp til ernæring har hatt medisin 
som førsteprioritet, og har brukt ernæringsstudiet som en innfallsport til medisinstudiet ved at de har 
søkt seg over til medisin etter første studieår. Avdelingen har satt igang flere tiltak, deriblant å endre på 
innholdet i 1.semester av ernæringsstudiet slik at studenter ikke lenger kan få godkjent 1. semester i 
klinisk ernæring som grunnlag for overgang til medisinstudiet.  
 
 Avdelingen ønsker nå å gå tilbake til høststart slik ernæringsstudiet hadde før omleggingen i 2011. 
Tilbakeføring til høststart vil bidra til at det 5-årige masterprogrammet i klinisk ernæring i større grad vil 
kunne rekruttere og beholde motiverte studenter ved at de kan ta opp studenter som har ernæring  
som førsteprioritet  og som ikke trenger å vente et halvt år på å starte studiet.  
 
Ifølge avdelingen vil ikke endringen få noen konsekvenser for fellesundervisningen med medisin- og 
odontologistudiene. Endringen vil heller ikke få noen budsjettmessige konsekvenser. Det vil i en periode 
bli økt arbeidsmengde for avdelingen, men det er generell enighet i lærerstaben at det er en viktig og 
nødvendig endring.  Endringen ønskes innført fra og med høsten 2013. 
 
Innmelding om endret opptakstidspunkt sorterer under sakskategori etablering og nedlegging av 
studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer, og må derfor i øverste instans behandles av 
universitetsstyret/rektor på fullmakt.  

 

Forslag til vedtak:  
 
Fakultetsstyret godkjenner at studiestart for 5-årig master i klinisk ernæring flyttes fra vår- til 
høstsemesteret. Ny studiestart gjøres gjeldende fra høsten 2013.  

 

Vedlegg: 
 

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring- flytting av studiestart fra vårsemesteret til 
høstsemesteret, Avdeling for ernæringsvitenskap ved faglig leder Rune Blomhoff og programrådsleder 
Svein Olav Kolset 
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