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I juni 2012 vedtok fakultetsstyret mandat og sammensetning av et utvalg for utredning av etablering 
av en Master of Public Health. Utvalget avleverte en enstemmig rapport 15.mars 2013. Rapporten 
følger vedlagt. 
 
Medio april 2013 ble utredningen sendt på høring til de tre instituttene og Medisinsk Studentutvalg. I 
høringsbrevet ble det gitt uttrykk for at det var ønskelig med en bredest mulig høring og at 
utredningen skulle sendes til berørte avdelinger/fagmiljøer og at høringssvarene fra fagmiljøene ble 
sendt fakultetet. Vedlagt følger høringssvarene fra instituttene. Vi har ikke mottatt høringssvar fra 
studentene. 
 
Det fleste ser behovet for og er positive til å opprette en Master of Public Health, men mener 
utredningen ikke gir svar på vesentlige spørsmål, blant annet: 

• Forholdet til de øvrige masterprogrammer ved fakultetet 
• Undervisningsspråk – skal en MPH rekruttere internasjonalt eller nasjonalt 
• Fag som mangler eller er underrepresentert i en fremtidig MPH ved fakultetet 

Flere tar også opp spørsmålet om økonomien ved en eventuell etablering av en MPH og er redd for 
at det vil trekke ressurser fra de andre studieprogrammene. Det er også stilt spørsmålstegn ved om 
det er mulig å finansiere studieprogrammet med de forutsetninger som ligger i utredningen. 
 
Institutt for helse og samfunn understreker nødvendigheten av at studieprogrammet må være 
fullfinansiert og at de ikke kan ta i mot nye studenter og ansatte i et nytt studieprogram uten å bli 
tilført mer arealer. 
 
Basert på utredningen og høringssvarene kan det se ut som om det er lite synergier med de øvrige 
masterstudiene, og dekanatet vurdere det slik at det vil være nødvendig å bygge et miljø og studium 
"fra bunnen av".  De økonomiske vurderinger som utredningen legger til grunn er 
kunnskapsdepartementets finansieringsmodell, som er er innrettet for å håndtere inkrementelle 
endringer, og er derfor ikke egnet for å beregne inntekter ved opprettelse av et helt nytt studium. 
Dekanatet vurderer det derfor som nødvendig å foreta en nærmere økonomisk analyse av 
opprettelsen. 
 
Forslag til vedtak: 
Det medisinske fakultetsstyret tar utredningen og høringssvarene til etterretting. Fakultetsstyret ber 
dekanatet undersøke mulighetene for finansiering nærmere, inkludert muligheten for å øke 
arealene, før videre arbeid med studieplanen. 
 


