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Bakgrunn 

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo har fra 2011 fått økt opptaksramme. Det tas nå 
opp 35 studenter mot tidligere 20 studenter til det gamle ernæringsstudiet (dvs. det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet).   

Siden innføringen av fellesundervisningen mellom medisin, odontologi og ernæring i 1995 har ernæringsstudentene hatt studiestart først i både i 
vår og høstsemesteret, senere omgjort til studiestart kun i høstsemesteret. Etter omlegging i 2011 starter nå alle ernæringsstudentene i 
vårsemesteret mens alle odontologistudentene starter i høstsemesteret.  

Våre erfaringer med fellesundervisning med odontologi og medisinstudentene er meget gode, men vi har i mange år hatt problemer med frafall 
fra våre studentkull. Dette skyldes først og fremst at ernæringsstudentene søker seg over til medisin. Mange studenter som tas opp til 
ernæringsstudiet har medisin som førsteprioritet. En rekke studenter med ernæring som førsteprioritet blir derfor ikke tatt opp på via Samordnet 
opptak på grunn av den sterke konkurransen med velkvalifiserte søkere som bruker ernæring som innfallsport til medisinstudiet. Dette har vært 
diskutert ved vår avdeling og med fakultetets ledelse en rekke ganger og ulike tiltak har vært satt i verk, uten at dette har hatt noen merkbar 
effekt. Signalet fra myndighetene er å prioritere klinisk ernæring ved å øke opptaksrammen. Det er derfor viktig at vi får et forutsigbart system 
hvor studenter som vil studere klinisk ernæring kommer inn og får fullføre studiet. 

Det første nye kullet med 35 ernæringsstudenter ble tatt opp i vårsemesteret 2012. Avdeling for ernæringsvitenskap gjorde i samråd med 
studiedekan endringer i opplegget for førstesemester av fellessemestrene. Det er innført egne undervisningsbolker for ernæringsstudentene, 50 % 
av PBL oppgavene for ernæringsstudentene er endret og gjort mer ernæringsrelevante, og ernæringsstudentene har egen 1. semestereksamen. 
Fakultet vil derfor ikke lenger godkjenne 1. semester i klinisk ernæring som grunnlag for overgang til medisin.  

Erfaringen for dette året viser at vi fortsatt har studenter som ikke har ernæring som prioritet 1 og at vi mister motiverte ernæringsstudenter som 
ikke vil vente et halvt år på å starte studiet. 



Etter vår oppfatning vil en endring av studiestart til høstsemesteret for ernæringsstudentene øke mulighetene for at søkere med ernæring som 1. 
prioritet blir tatt opp og at det minsker behovet for suppleringsopptak gjennom studiet. Videre vil høstopptak gjøre studiet mer attraktivt og gi 
bedre forutsigbarhet for nå det gjelder opptak og gjennomføring av undervisning.   

 

Forslag om flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret 

Vi ønsker å flytte studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret. Dette vil ikke få konsekvenser for fellesundervisningen med medisin- 
og odontologistudentene. De foreslåtte endringer får ingen budsjettmessige konsekvenser og kan gjennomføres allerede fra høsten 2013. 
Vi foreslår derfor ny studiestart gjeldende fra høst 2013 (se tabell 1 1). 

Den endring vi her foreslår er også i tråd med universitetsdirektørens synspunkter da opptak av masterstudenter i klinisk ernæring ble vedtatt 
flyttet til vårsemesteret (Vedtakssak, arkivsaknr. 2010/8406): ”Studiedirektøren anbefaler at fakultetenes forslag imøtekommes. Samtidig er det 
uheldig at ernæringsstudiet kommer i utakt med øvrige studier, samt den videregående skole. Det medisinske fakultet bør følge nøye med på 
søkningen til studiet. På sikt bør det vurderes om studiet kan endres slik at studiet kan ha opptak om høsten”. 

 

Praktisk gjennomføring 

En slik flytting av studiestart vil resultere i at vi får to nye studentkull  i 2013: de som får tilsagn om studieplass nå i sommer (samordnet opptak 
2012, studiestart vår 2013), og de som får tilsagn om studieplass neste sommer (samordnet opptak 2013, studiestart høst 2013). Dette medfører 
noe ekstra arbeid for vår avdeling, men det underletter om endring av studiestart kan gjøres så snart som mulig, dvs. fra og med høst 2013. Det er 
generell enighet i lærerstaben at dette er en viktig og nødvendig endring og det er full støtte i lærerstaben for at dette kan gjennomføres.   

Det er viktig å understreke at endring av studiestart ikke innvirker på undervisningen i fellessemestrene. Disse semestrene gir et solid faglig 
fundament og en god utnyttelse av lærer-ressursene ved fakultetet. Videre ønsker vi å opprettholde de fleste endringer som er gjort i første 
semesteret av fellessemestrene. For å få til dette vil vi flytte deler av vår ernæringsundervisningen til et nytt førstesemester. Vi vil også flytte  ex. 
phil. til det nye førstesemesteret og flytte deler av ernæringsundervisningen til tiden som blir frigjort i vårt nye andre semester (dvs første 



semester av fellesundervisningen) (se tabell 1). I de foreslåtte endringene tar vi også høyde for at noen studenter kan være i permisjon, måtte stå 
over ett eller flere semestre pga stryk til eksamen eller bli forsinket i studiet av andre årsaker.  

Modifiseringer av emner 

For å innføre disse endringene vil vi modifisere emnene ERN 2110, ERN 3110 og ERN 3120 på følgende måte: 

• En del av kurset ERN 2110 – Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi - vil flyttes til det nye 1. semesteret, med vekt på 
kostholdsundersøkelser og matvarekunnskap som er meget etterspurt hos studentene. Dette vil så videreutvikles i et modifisert ERN 2110 
som kommer etter at undervising i fellessemestrene er gjennomført.  

• En del av kurset ERN 3110 - Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring - som dreier seg om pasientkonsultasjoner, spiseforsøk, 
energibalanse/vektregulering vil flyttes til 1. semester og 2. semester. Dette er  temaer som også videreutvikles i ERN 4410, masterkurset 
i klinisk ernæring. Disse  kunnskapstemaene legges både på begynnernivå og på mer avansert nivå mot slutten av studiet. 

• En del av ERN 3120 - Molecular, cellular and clinical nutrition - som omhandler ernæringsstatus og screening, kosthold for ulike grupper 
flyttes til 1. semester. Vi ønsker å forbedre metodekunnskapen hos våre studenter, både når det gjelder kostholdsundersøkelser og kliniske 
forsøk. Det er derfor viktig at dette introduseres tidligere i studiet enn det som er tilfelle nå.   

Vi tror det er gunstig for ernæringsstudiet at mye ernæringsrelevant undervisning flyttes frem i studiet. Dette er viktig for å holde på motiverte 
ernæringsstudenter og skape et godt fagmiljø. 

Plan for undervisning 

Lærerstaben ved vår avdeling skal i løpet av høstsemesteret ha tre halvdagsseminarer hvor vi skal revidere kursene slik at dette kan 
gjennomføres. En omlegging gir noen utfordringer for de kullene som tas opp både vår og høst 2013.  Vi har satt opp en oversikt over de fem 
studieårene for vårkull 2012, vårkull og høstkull 2013 for å gi bedre oversikt over de langsiktige konsekvensene av vårt forslag (se tabell 2).  

Den eneste endring vi vil gjøre er å flytte undervisningen høst 2016 for høstkull 2013 i ERN 4310 (Nutritional epidemiology and public health 
nutrition) og det kliniske masterkurset ERN 4410 fra vårsemester 2017 til høstsemesteret 2016 for at de kan ta dette sammen med vårkull 
2013.Vi får på denne måten et dobbelt kull som skal ta det kliniske kurset i 2016. Dette blir  først og fremst en praktisk utfordring som vi har god 



tid til å legge til rette for. Det vil ikke medføre økte utgifter på våre budsjetter, bare en viss grad av omposteringer mellom 
undervisningsbudsjettene i 2016 og 2017. 

 Høstkull 2013 vil så ta de tre kursene ERN4110 (Statistikk for masterstudenter i ernæring) ERN 4120 (Klinisk ernæringsstudie, planlegging, 
gjennomføring og formidling) og ERN 4210 (Masteremne i ernæringsbiologi/molekylær ernæring) i vårsemesteret 2017. Deretter starter dette 
kullet på sin masteroppgave. Denne endringen er faglig forsvarlig og praktisk gjennomførbar. Dette er den eneste endring som må gjøres for å 
lette gjennomføringen av ny studiestart. Deretter er vi inne i et normal løp hvor studenter som tas opp høst 2014 vil følge det samme 
studieopplegget som for vårkull 2013. 

Vi foreslår ny studiestart gjeldende fra høst 2013. Det er viktig at dette gjøres nå mens vi samtidig arbeider med innføringen av den justert 
studieplan i det nye femårige masterstudiet i klinisk ernæring. 

 

Vennlig hilsen 

 

Rune Blomhoff   Svein Olav Kolset 

Faglig leder    Leder av Programrådet 

Gaustad 27.08.2012 

 

Vedlegg: Oversikt over det foreslåtte studieløp  (tabell 1 og Studieløp for studenter med start vår 2012, vår 2013 og høst 2013 (tabell 2)



Tabell 1 Oversikt over det foreslått nye studieløpet 

 Master  i klinisk ernæring – studiestart høst 2013  

Semester |1  Introduksjon kunnskapsbasert ernæring (20STP)  + Ex phil (10 STP)  

Semester |2  Fellessemestrene, del 1 (20STP) + Del 2 Kunnskapsbasert ernæring (10STP)  

Semester |3  Fellessemestrene, del 2 (30STP)  

Semester |4  Fellessemestrene, del 3 (30STP) 

Semester |5  Fellessemestrene, del 4A (12STP) + ERN 2110 revidert (8STP) + ERN 3110 del 1 (10STP)  

Semester |6  ERN 3110 del 2  (10STP) + ERN 3120 del 1 og 2 (20STP)  

Semester |7  ERN 4110 (5STP) + ERN 4120 (15STP) + ERN 4210 (10STP)  

Semester |8  ERN 4310 (10STP) + ERN 4410 (20 STP)  

Semester |9  Masteroppgave  

Semester |10  Masteroppgave  

 

 



Tabell 2 Studieløp for studenter med start vår 2012, vår 2013 og høst 2013 

 Kull 2012V  Kull 2013V  Kull 2013H 

Vår 2012  FellessemesterFellessemestermed egen 
ernæringseksamen  

  

Høst 2012  Fellessemester    

Vår 2013  Fellessemester  Fellessemester med egen 
ernæringseksamen  

 

Høst 2013  Fellessemester + ERN 2110  Fellessemester Ernæring 1 (Del av ERN 2110, 3110, ERN 
3120) + Ex.phil  

Vår 2014  ERN 3110  Fellessemester Fellessemester med egen 
ernæringseksamen  + Ernæring 2 (Del av 
ERN 3110, ERN 3120)  

Høst 2014  ERN 3120  Fellessemester + ERN 2110  Fellessemester 

Vår 2015  ERN 4110, ERN 4120, 
ERN 4210 

ERN 3110  Fellessemester 

Høst 2015  ERN 4310, ERN 4410  ERN 3120  Fellessemester + ERN 2110 + ERN3110 

del 1  

Vår 2016  Masteroppgave  ERN 4110, ERN 4120, 
ERN 4210 

ERN 3110 del 2 
ERN 3120 del 1 og 2  

Høst 2016  Masteroppgave  ERN 4310, ERN 4410  ERN 4310, ERN 4410ERN  Felles for  

vårkull 2013 og høstkull 2013 

Vår 2017   Masteroppgave  4110, ERN 4120, 
ERN 4210 

Høst 2017   Masteroppgave  Masteroppgave  

Vår 2018    Masteroppgave  



 


