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Vi vil kort kommentere på enkelte aspekter ved «Rapport fra utvalg for etablering av Master 

of Public Health».

Overordnet

Den foreslåtte opprettelsen av et masterstudium i Folkehelsevitenskap synes i stor grad å være 

motivert i politiske vedtak og lokale norske forhold, heller enn en overordnet idé om hva en 

Master of Public Health skal inneholde sett fra Universitetets side. Det kan diskuteres om 

dette er en fornuftig motivasjon. 

Dette gir seg f.eks. utslag i at, selv om temaet Global helse nevnes gjentatte ganger, så er det 

tydelig ikke et prioritert tema i utredningen. Med tanke på at rapporten beskriver en 

målsetting om å opprette «et internasjonalt konkurransedyktig Master of Public Health» og å 

kvalifisere kandidater for «praktisk folkehelsearbeid nasjonalt og internasjonalt», kan denne 

prioriteringen virke noe snever. Det kan imidlertid tenkes at dette er motivert av et ønske om 

en grenseoppgang mot masterstudiet i Internasjonal helse.

Til innholdet vil vi også påpeke at

 Det kan virke som om denne nye masteren vil ha sin styrke i fokus på helsetjenesten 

og være mindre sterk på en bredere forståelse av folkehelse/et helsefremmende 

perspektiv og fokus på atferdsendring. Betydningen av en biopsykososial 

forståelsesmodell og noe kunnskap om prinsipper for atferdsendring, som f.eks bruk 

av motiverende intervju, kunne med fordel vært inkludert her. 

Det finnes tilgrensende masterstudier i Norge som det kan være relevant å se på for å 

være tydelig på om denne masteren skal konkurrere med disse eller tilby noe annet: 

UiA: Master i folkehelsevitenskap 

http://www.uia.no/no/portaler/studietilbud/studier/folkehelsevitenskap

UiB: Masterprogram i helsefag - helsefremmende arbeid og helsepsykologi

http://www.uib.no/studyprogramme/MAPS-HEFR

NTNU: Master i helsevitenskap

http://www.ntnu.no/studier/mhls

Når det gjelder fordypningsemnet Biostatistikk og epidemiologi er det slående at det foreslåtte 

kurset kun inneholder statistisk metode. Epidemiologi som metode i folkehelsearbeidet er 

fraværende, slik det står her. Det fremgår av rapporten at dette er eksempler på 

fordypningsemner. I dette ligger antagelig at innholdet i de foreslåtte emnene også kan 

revurderes? I den forbindelse kan det bemerkes at når temaet infeksjonsepidemiologi trekkes 

opp av OUS som et interessant tema å bringe inn i utdanningen, bør det vurderes å inkludere 

et aspekt av dette også i metodeutdanningen.
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Ressursbehov

I sitt mandat har utvalget blitt bedt om å gjøre en analyse av ressursbehov og ressurstilgang 

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

Videre på hvilke måter det er tenkt samarbeidskonstellasjoner med andre fakulteter, samt 

organisasjoner som Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, andre aktører. Vi vil peke på at 

det foreslåtte masterprogrammet også vil måtte trekke på ressurser ved IMB, ved Avdeling for 

biostatistikk og evt. ved Avdeling for ernæringsvitenskap (se under). Ressursdeling mellom 

instituttene må dermed avklares.

Gitt at det nye studiet ønsker å fokusere på de global utfordringene mht ikke-smittsomme 

sykdommer vil det være naturlig å tilby kurs i ernæring. Dette kan Avdeling for 

ernæringsvitenskap være behjelpelig med.

Mulige synergier med profesjonsstudiet i klinisk ernæring:  

 Det antas at særlig metodekursene som skal dekke biostatistikk, epidemiologi, 

spørreskjemametode og kvalitative forskningsmetoder vil kunne overlappe med noen 

av de eksisterende kursene på klinisk ernæring (primært på master), og det kan 

vurderes om det er en fordel å undervise disse temaene samlet for alle 

masterprogrammene. Dette er imidlertid muligens tema for «megamaster utredningen»?

 Videre undervises ernæringsstudentene også i determinanter, helsefremmende arbeid 

og planlegging og evaluering av intervensjoner rettet mot forebygging av 

ernæringsrelaterte sykdommer. Det kan dermed tilbys forskningsbaserte eksempler 

med fokus på ernæringsrelaterte problemer. Det er også mulig at metoder og relevant 

læringsstoff burde koordineres. 

 Det vil kunne være relevant for masterstudenter på klinisk ernæring å kunne delta på 

noen av de avanserte kursene i 3.semester dersom de har valgt masteroppgaver hvor

fordypning i et av de temaene er relevant.

Oslo, 14.mai 2013
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