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Innledning 
Fakultetsstyret vedtok i juni 2012 mandat og sammensetning for utvalget som fikk i oppdrag å utrede 
muligheten for å opprette et internasjonalt konkurransedyktig Master of Public Health-program ved 
Institutt for helse og samfunn. 

Utvalget fikk følgende mandat: 

 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 for hvordan utredningen av en MPH og den pågående utredningen av en 
megamaster kan samordnes med sikte på best mulig utnyttelse av de faglige og øvrige 
ressurser ved fakultetet.  

 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  

Utvalgets sammensetning har vært: 

Åge Danielsen, leder  
Jeanette H. Magnus, instituttleder Helsam  
Kristin Heggen, prodekan for utdanning  
Astrid Wahl, Institutt for helse og samfunn  
Jan Frich, Institutt for helse og samfunn  
Espen Bjertness, Institutt for helse og samfunn  
Edvard Hauff, Institutt for klinisk medisin  
Arnoldo Frigessi, Institutt for medisinske basalfag  
Anbjørg Kolaas, Institutt for helse og samfunn  
Ole-Christian Normann, studentrepresentant  
Deborah Ann Arnfinsen, representant for tjenestemannsorganisasjonene  
Mette Groseth Langballe har vært utvalgets sekretær. 
 
Utvalget nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Åge Danielsen, Jeanette Magnus, Kristin Heggen, 
Astrid Wahl og Ole-Christian Normann. Hele utvalget har hatt tre møter, arbeidsgruppen har i tillegg 
har to møter.  

Det har vært gjennomført to ”allmøter” ved Institutt for helse og samfunn, ett i Forskningsveien og 
ett i Frederik Holsts Hus. På ”allmøtene” fremkom synspunkter og endringsforslag som i hovedsak er 
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tatt hensyn i rapporten. Andre innspill, på grunn av detaljeringsnivået, er nødvendig å vurdere i neste 
fase ved en eventuell etablering av en MPH. 

Det har også vært innhentet forslag på innhold og læringsutbytte på kurs fra fagmiljøene på 
instituttet som er benyttet i rapporten. 

Utvalget anbefaler at det gjennomføres en bredest mulig høring før endelig beslutning fattes om 
opprettelse av en MPH. 
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Sammendrag 
 

 

 

 

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har et særskilt ansvar i å tilby tidsaktuell 
undervisning og akademisk kompetanse inn mot de områder, utfordringer og endringer politiske 
tiltak avstedkommer. 

Det har ved flere tidligere anledninger ved fakultetet blitt arbeidet med etablering av et 
studieprogram i Folkehelsevitenskap, og som ikke har blitt gjennomført. Utvalget som nå har utredet 
en Master of Public Health-etablering, mener det nå foreligger en rekke helsepolitiske og 
utdanningspolitiske krav og begrunnelser som gjør tiden moden for å opprette et internasjonalt 
konkurransedyktig Master of Public Health ved Institutt for helse og samfunn.  Eksempler på dette er 
Samhandlingsreformen, ny folkehelselov og stortingsmelding nr 13, Utdanning for velferd. 

Masterprogrammet i public health (MPH) som utvalget foreslår opprettet sikter mot å utdanne 
kandidater med kvalifikasjoner innen folkehelsevitenskap. Programmet vil kvalifisere for praktisk 
folkehelsearbeid nasjonalt og internasjonalt, samt for videre forskning innenfor folkehelsevitenskap, 
medisin og helsefag. Studiet sikter særskilt på læringsutbytte relatert til ferdigheter. 

Studieprogrammet foreslås bygget opp slik at det foreligger muligheter for akkreditering i det 
europeiske akkrediteringssystem, med følgende kjerneområder; metoder i folkehelse, 
populasjonshelse og helse determinanter, Helseøkonomi, politikk, administrasjon og ledelse, 
helseopplysning, forebygging og helsefremmende arbeid og tverrfaglige emner. 

Utvalget foreslår at det i første omgang opprettes en generell Master of Public, hvor det første året 
(60 stp) er felles for alle studenter i kjerneområdene. Først ved andre år velges muligheten for 
fordypning gjennom avanserte kurs, praksis og masteroppgave. Aktuelle fordypningsområder er 
Biostatistikk og epidemiologi, Etikk og helseulikheter, Ledelse i primærhelse- og omsorgstjenesten og 
Helse – og sosialpolitikk. 

Den foreslåtte MPH er et robust program uten tidlig spesialisering og med begrenset antall 
fordypninger på etableringstidspunktet. Programmet har en fleksibel oppbygging og med et stort 
potensial for utvidelser. Programmet vil kunne ha et stort internasjonalt marked, men på grunn av 
nye kompetansebehov i Norge og av finansielle grunner foreslår utvalget at programmet i første 
omgang etableres med norsk som undervisningsspråk. Eventuelle E-læringsmoduler bør imidlertid 
være på engelsk. 

Utvalget mener behovet for en utdannelse i folkehelse er meget stort og svarer på et viktig 
samfunnsoppdrag. Målgruppen til studiet er vidt, både nasjonalt og internasjonalt, og strekker seg 
fra bachelorkandidater med ulik fagbakgrunn, medisinstudenter under utdanning (parallelt løp), 
leger under spesialisering, og ikke minst et stort etter- og videreutdannings marked, spesielt i 
offentlig sektor.  

Utvalget foreslår at en Master of Public Health opprettes gjennom tildeling av nye studieplasser i 
Statsbudsjettet og foreslår derfor ikke endringer i opptaksrammene ved de andre 
masterprogrammene ved fakultetet. Dette ligger til Megamaster-utredningen.  

Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har 
forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et fremragende forskningsuniversitet. 
Studentene skal tilbys forskningsbasert undervisning som danner og utdanner, også på tvers 
av etablerte faggrenser. (UiO strategiplan) 
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Utvalget ser for seg et årlig opptak på 40 studenter i året, i tillegg foreslås at inntil 10 
medisinerstudenter søker permisjon fra medisinstudiet for å ta en MPH. Programmet må opprettes 
og driftes gjennom tildeling av nye studieplasser og studiepoengproduksjon. Gitt universitetets og 
fakultetets fordelingsmodell, viser foreløpige beregninger at ressursbehovet er noe større enn 
forventede inntekter. I disse beregningene er imidlertid ikke forventede synergier med de etablerte 
masterprogrammene, da dette foreløpig ikke er tilgjengelig fra Megamaster-arbeidet, eksternt 
finansierte stillinger, inntekter fra etter- og videreutdanningskurs, samt inntekter fra forsking og 
utvikling inkludert. Utvalget mener et potensial for innhenting av eksterne midler bør være tilstede.  
På grunn av tidsforskyvninger mellom forventede inntekter og kostnader, må det forventes en viss 
”brofinansiering”, de to-tre første årene. 

Representanter fra utvalget har hatt møter med sentrale samarbeidspartnere, og har fått utbredt 
støtte for opprettelse av et masterprogram i folkehelse. 

Hvorfor etablere en Master of Public Health (MPH) ved Det 
medisinske fakultet i Oslo? 
God helse er en av de viktigste forutsetningene for skole, jobb og sosial omgang, og utgjør selve 
grunnmuren ethvert menneske bygger sitt liv på. Dårlig helse vil på sin side hindre individets 
utfoldelse, befolkningens likestilling og samfunnets utvikling. Å sikre god helse på individnivå og i 
befolkningen er derfor en av de viktigste oppgavene myndighetene og de tiltenkte institusjoner har. 
Helsefremmende tiltak er ulike på individ, gruppe og populasjonsnivå. Biomedisinske tankemodeller 
er ikke direkte overførbare, og resulterer ofte ikke i effektive strategier når de appliseres på 
populasjoner. Politisk sett så har dette blitt løftet fram i blant annet samhandlingsreformen og i den 
nye folkehelseloven. I begge disse fremmes en tankemodell som bygger på en sosioøkologisk modell 
(Figur 1)1.   

 

Vår forståelse av samspillet mellom omgivelsene, miljø og helse, epigenetikk og livsløpspåvirkning 
(påvirkning og betydning av helsetilstanden i en generasjon på de neste) har økt betraktelig de 
senere år. At helse ikke bare genereres på individnivå eller innen helsesektoren, kommer tydeligst til 
uttrykk i de økende sosiale helseforskjellene vi ser innen relativt begrensede geografisk områder 
blant annet i Oslo. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, setter utjevning av sosiale 
forskjeller i inntekt, oppvekstvilkår, utdanning, arbeid og arbeidsmiljø, helseatferd og helsetjenester 
som de viktigste målområdene for å oppnå en mer rettferdig fordelt helse2. Den nye folkehelseloven 

                                                           
1
 IOM 2002, The Future of the Public’s Health in the 21

st
 Century, Washington, DC: National Academy Press. 

2
 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utjevne-helseforskjellene-i-lopet-av-en-

generasjon/Sider/default.aspx  
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http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utjevne-helseforskjellene-i-lopet-av-en-generasjon/Sider/default.aspx
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pålegger kommunen å legge helse inn i alt de gjør. ”Helse i plan” krever at Folkehelse skal behandles 
politisk i forbindelse med de alminnelige plan- og beslutningsprosessene i kommunen og 
fylkeskommunen3. Dette fører til krav om økte praktiske ferdigheter for ansatte innen helse og 
omsorgssektoren i Norge. Implementering av store reformer, NAV; samhandlingsreformen og helse i 
plan, krever også økt akademisk kompetanse. Det er nødvendig med kunnskap relatert til ledelse, 
planlegging, monitorering og evaluering av helsefremmende tiltak på individ, gruppe og 
populasjonsnivå. Det er behov for økt forskning og undervisning innen alle aspekter relatert til 
folkehelsevitenskap. Dette dreier seg om økt forståelse av betydning av styringsverktøy, 
nødvendighet av ulike registre, kunnskap og vurdering av data og bruk av kvantitative metoder, 
ledelse, evne til samhandling og samarbeid, etikk og sosialpolitiske kunnskaper for å nevne noen.      

Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo har et særskilt ansvar i å tilby tidsaktuell undervisning 
og akademisk kompetanse inn mot de områder, utfordringer og endringer politiske tiltak 
avstedkommer. Som høringsinstans med en særskilte geografisk beliggenhet, så er det et 
samfunnsansvar å påpeke de konsekvenser og behov ulike tiltak kan gi mht til utdanning, akademisk 
kompetanseutvikling og forskning.  Dette notatet søker å belyse hvorfor det er klare helse- og 
utdanningspolitiske begrunnelser for å utvikle et sterkt akademisk miljø innen folkehelsevitenskap 
ved UiO samt etablere en MPH utdanning. Vi vil også rette søkelyset på den erfaring og kompetanse 
miljøet har som gjør at vi er meget godt skikket til å utvikle et MPH program av høy internasjonal 
kvalitet.  

Helsepolitiske og utdanningspolitiske begrunnelser for 
etablering av en Master of Public Health 
Ved hjelp av stortingsmeldinger og andre politiske signaler, er det mulig å tegne et fremtidsbilde som 
utdanninger ved Det medisinske fakultet må orientere seg mot.  Følgende er vesentlig å løfte frem:  

Helsereformer 

Samhandlingsreformen som ble innført i 2012 gir premisser for alle våre studieprogrammer, 
inkludert en mulig Master of Public Health/master i folkehelsevitenskap (MPH).  

Reformen medfører en rekke omlegginger i helsetjenesten. Den kommunale helsetjenesten skal 
styrkes og videreutvikles. Forebygging av sykdom og helseproblemer skal vektlegges i betydelig 
større grad enn hva tilfelle er i dag. Reformen er bl.a. begrunnet i en bekymringsfull økning av antall 
mennesker med livsstilssykdommer og økning i antall eldre og kronisk syke med sammensatte 
hjelpebehov. Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer er tenkt flyttet til 
kommunalt nivå, og det innebærer at spesialisthelsetjenesten skal omstilles og utredning og 
behandling av sjeldent forekommende sykdommer skal sentraliseres.  

Kursomleggingen av helsetjenestene innebærer altså økt vekt på forbygging, folkehelsearbeid, 
rehabilitering og flere helse- og omsorgstjenester i kommunene. Dessuten fremheves behovet for 
demokratisering av helsetjenestene med styrket brukerinnflytelse.  

Den nye folkehelseloven (2012) ansvarliggjør kommunene i større grad enn tidligere og legger vekt 
på tverrsektorielt forebyggende arbeid. 

I Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) om utdanning for velferd pekes det sammenhengene mellom 
helseproblemer og økonomiske og sosiale problemer. Blant annet har langtidsmottakere av 
dagpenger og sosialhjelp langt større helseproblemer enn befolkningen for øvrig. Undersøkelser viser 
for eksempel at av innsatte i norske fengsler har 30 % vært barnevernsklienter, 60 % har ikke har 
fullført videregående opplæring, omtrent like mange har rusproblemer og ca. halvparten har 

                                                           
3
 http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid/helse-i-plan/Sider/default.aspx 
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kroniske sykdommer. Vi trenger derfor yrkesutøvere i kommunal sektor som ser sosiale og 
helserelaterte problemer i sammenheng, og som har et helhetlig og kontekstuelt perspektiv på 
menneskets helse. Helseproblemer og sosiale problemer må sees i sammenheng.  

Utenriksdepartementet har lagt frem Meld. St. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og 
utviklingspolitikken som beskriver helsepersonellsituasjonen globalt og formulerer Norges politikk på 
området. Det er en global helsepersonellkrise med en betydelig mangel på kvalifisert personell. WHO 
anslår at vi globalt mangler 4,3 millioner helsearbeidere, og størst er mangelen i fattige land. 
Mesteparten av verdens helsepersonell er i urbane strøk, mens halvparten av verdens befolkning bor 
i utkantstrøk. Et MPH program med en tydelig internasjonal profil vil ha relevans for utfordringene 
innenfor global helse.  

Utdanningspolitikk 

Våren 2012 kom Meld.St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Den dreier seg om 
fremtidens velferdsutdanninger, hvor forventninger og krav til høgere utdanningsprogrammer 
innenfor helse- og velferd, presenteres. Meldingen er lansert som en retningsmelding, og markerer 
begynnelsen på en langsiktig omstilling med mål om å utdanne kandidater som har kompetanse til å 
forbygge sykdom, styrke folkehelsen og gi morgendagens pasienter og brukere gode helsetjenester. 
Det er en melding som er ment å bidra til omstilling av utdanning på alle nivåer for å imøtekomme 
kompetansebehov knyttet til Samhandlingsreformen. Det er også signalisert tydelig bekymringen for 
rekrutteringsutfordringer, den økende andelen eldre i befolkning, og behovet for forebygging av 
kronisk sykdom (bl.a. av hensyn til helsebudsjetter).  

Kompetansebehovene spesifiseres slik (Meld.St.13, side 9): Det er behov for medarbeidere med:  

 evner til å kommunisere og samarbeide på tvers av nivåer og sektorer. 

 en sterkere felles kunnskapsbasis på områder med flerkulturell forståelse, diskriminering, 
arbeidslivskunnskap, brukerorientering, system- og organisasjonskunnskap, lov- og regelverk, 
juridisk grunnkompetanse og IKT-kunnskaper.  

 Forståelse og ferdigheter til å arbeide med forebygging av sykdom på individ- og systemnivå 

 Med kompetanse og motivasjon for å arbeide forebyggende med folkehelsearbeid, 
omsorgssvikt, vold og overgrep, fattigdom, psykisk helse og rus, rehabilitering. 

Samspill er, som meldingens tittel angir, et hovedstikkord. Betydningen av tverrprofesjonell 
kompetanse på de overnevnte områdene fremheves samtidig som viktigheten av en sterk 
profesjonsfaglig kompetanse understrekes. Det er forventet at det skapes læringsarenaer og 
metoder som gjør at studentene får erfaringer med å arbeide i team og på tvers av profesjoner. 

Bedre samspill mellom akademia og yrkeslivet er også presisert som en forventning til 
utdanningsinstitusjonene. Det bør i langt større grad tilrettelegges for studentpraksis i arbeidslivet. I 
den nye stortingsmeldingen om forskning settes utdanning inn i et samspill med forskning og 
innovasjon..  

Bioteknologilandet Norge 

Det blir hevdet at bioteknologien vil få en minst like stor innflytelse på våre liv som datateknologien 
har fått. Regjeringen har pekt ut Norges fremtid som ”biotekland” gjennom ”Nasjonal strategi for 
bioteknologi 2011-2012”, og det skal satses offensivt det neste tiåret. Generelt preges biotek-
strategien av teknologioptimisme og mange positive muligheter for nye miljøvennlige 
industriprosesser, tryggere mat og innovative helsetjenester.  Helsetjenester er et av de fire 
tematiske områdene regjeringen har utpekt. I tillegg er det løftet frem fire 
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tverrfaglige/tverrsektorielle innsatsområder. Bioteknologi har fått en økt betydning innen 
epidemiologisk forskning, bl.a. med populasjonsbaserte studier hvor man i tillegg til andre 
risikofaktorer også kartlegger gener. Anvendelse av bioteknologi reiser etiske, juridiske og 
samfunnsmessige problemstillinger som vil måtte reflekteres i et MPH-studium.  

Internasjonale trender i helsefaglig utdanning 

I 2010 publiserte en uavhengig kommisjon en rapport (Lancet 2010; 376: 1923-58) om morgendagens 
helsefaglig utdanning, herunder også utdanning i folkehelsevitenskap (Public Health). Kommisjonen 
mener det er nødvendig med en innholdsreform – som sikrer at de helsefaglige utdanningene: 

 møter samfunnets behov for medisinsk kompetanse 

 gir studentene kompetanse i tverrprofesjonelt arbeid 

 gir studentene kompetanse i bruk av IKT-systemer 

 inkorporerer et globalt perspektiv på helse 

 vektlegger primærhelsetjenesten  

Kommisjonen tar til orde for økt samvirke mellom helsesystemer og utdanningsinstitusjoner. Av 
internasjonale trender kan nevnes krav om at studenter skal ha kompetanse innen pasientsikkerhet, 
kvalitetsforbedring og teamarbeid. En økt vektlegging av legearbeid innen primærhelsetjenesten og 
samfunnsmedisin er en trend internasjonalt. Internasjonalt åpnes det for faglig fordypning og tidlig 
spesialisering gjennom elektive emner, og ved en rekke studiesteder i utlandet er det i etablert 
kombinerte og integrerte studieforløp, hvor man kan gjennomføre medisinstudiet samtidig med et 
mastergrad- eller phd-program. I 2002 ble det ved Det medisinske fakultet etablert en egen 
forskerlinje ved medisinstudiet, som er et integrert forskerutdanningsløp hvor studentene har 
permisjon fra medisinstudiet i ett år. I lys av nye kompetansebehov vil det være interessant å 
etablere et tilsvarende integrert ”dual degree” løp for medisinstudiet/en MPH-grad.   

Samordning av utredningen om en Master of Public Health og 
Megamaster utredningen 
Det medisinske fakultet har følgende 9 ulike masterprogrammer; 

 Avansert geriaterisk sykepleie 

 European Master in Health Economics and Management 

 Health Economics, Policy and Management  

 Helseadministrasjon 

 Helsefagvitenskap 

 International Community Health 

 Profesjonsmaster i ernæring 

 Psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer 

 Sykepleievitenskap 
 

Med unntak av ernæringsstudiet (på Institutt for medisinske basalfag) og studiet i psykososialt arbeid 
(Institutt for klinisk medisin) er de resterende organisatorisk plassert under Institutt for helse og 
samfunn. Samlet sett er det studier med ulike kvalifiseringsmål. Det er programmer som gir 
studentene kompetanse til å drive forskning og fagutvikling i spesifikke fagområder. De 
erfaringsbaserte programmene har et mer praktisk kompetanseformål innenfor klinisk arbeid og 
ledelse. Det er både heltids- og deltidsstudier, norsk og engelskspråklige, med ulike krav til omfang 
(studiepoeng) på masteroppgaven. Med unntak av masterstudiet i helseadministrasjon, som er et 90 
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studiepoengs program, og profesjonsmasteren i ernæring, som er 300 studiepoeng, er rammen for 
de øvrige programmene 120 studiepoeng.  

Mange av master-programmene har nokså like ”byggeklosser” og det reiser spørsmål om vi kan få 
stordriftsfordeler ved å organisere timeplanene annerledes.  Det er også spørsmål om vi gjennom en 
restrukturering kan oppnå større fleksibilitet for studentene og imøtekomme politiske forventninger 
om tverrfaglig/tverrprofesjonelle studieerfaringer og kompetanse til å arbeide i tverrfaglige team. 
Foruten at arbeidsformen vi tilbyr i våre studier gir kompetanse i seg selv, er det også forventninger 
om nye innholdskomponenter i utdanningene, og vi må vurdere om det innfris best innenfor rammen 
av hvert av de eksisterende programmene eller om vi kan gjøre noe smart på tvers av programmene. 
Det forutsettes at den logestikkmodellen som utvikles ved Megamaster-utredningen blir modell for 
timeplanen i en eventuell MPH. 

Studieprogrammet 
Studiepoeng: 120 

Gjennomføring: heltid 2 år, deltid 3 eller 4 år 

Mål 

Masterprogrammet i public health (MPH) sikter mot å utdanne kandidater med kvalifikasjoner innen 
folkehelsevitenskap. Disse kvalifikasjonene kjennetegnes både av en faglig breddeorientering og en 
forskningsmessig spesialisering i folkehelsevitenskap. Programmet vil kvalifisere for praktisk 
folkehelsearbeid nasjonalt og internasjonalt, samt for videre forskerutdanning innenfor 
folkehelsevitenskap, medisin og helsefag. Studiet sikter særskilt på læringsutbytte relatert til 
ferdigheter. 

Læringsutbytte 

Kunnskap: gjennom dette studiet vil du 

 få omfattende kunnskap om nasjonale og globale helseproblemer fra et 
folkehelsevitenskapelig perspektiv   

 få omfattende kunnskap om demografiske utvikling og befolkningens helse- og 
funksjonstilstand 

 få innsikt i helse – og sosial politikk og i oppbygging, planlegging og ledelse av 
folkehelsearbeid 

 få innsikt i ulikheter i helse fra et etisk perspektiv 

 få innsikt i betydningen av tverrfaglig innsats og tverrsektoriell tiltak for å oppnå god 
helse i befolkningen 

 få innsikt i forskningsmetoder og prosjektarbeid i folkehelsevitenskapen 

 få omfattende kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak for å bedre 
folkehelse 

 få omfattende kunnskap om betydningen av kultur i folkehelsearbeid 

Ferdigheter: gjennom dette studiet vil du kunne 

 identifisere og vurdere folkehelseproblemer globalt og lokalt 

 utvikle, implementere, overvåke og evaluere tiltak for god folkehelse 

 anvende kunnskap fra kjernedisiplinene i folkehelsevitenskap på verdens 
helseproblemer 

 kritisk vurdere de viktigste utfordringer og funksjoner innen folkehelsearbeid 

 arbeide profesjonelt i et tverrfaglig team og koordinere planlegging av 
folkehelseprosjekter 
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 reflektere over etiske dilemmaer, prioriteringer og kvalitetsvurderinger i 
folkehelsearbeid  

 kritisk vurdere og kommunisere forskning i folkehelsevitenskap  

 gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid innen folkehelse i tråd med 
faglige, metodiske og etiske retningslinjer 

Generell kompetanse: gjennom dette studiet vil du 

 få solid innsikt i folkehelsevitenskap: teoretisk og metodisk 

 kunne planlegge, gjennomføre, overvåke og evaluere folkehelsearbeid selvstendig og 
på en etisk forsvarlig måte 

 kunne samarbeide med ulike yrkesgrupper på ulike nivå i helsetjenesten relatert til 
folkehelsearbeid  

 kunne formidle og utveksle kunnskap om folkehelse 

 kunne vise forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon og 
etterrettelighet  

 kunne bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i folkehelsearbeid 

Innhold, oppbygging og struktur 

Komiteen har evaluert studieplanene ved Universitetet i Bielefeld (Tyskland), København (Danmark), 
Maastricht (Holland), Tromsø, Tulane (USA) og Ås. Det foreslås at en UiO MPH bygges opp 
innholdsmessig i tråd med områder som er anerkjent som kjerneområder for denne type master 
internasjonalt (Calhoun et al 2008; Otok et al, 2011). På denne måten vil det foreligge muligheter for 
å få programmet akkreditert i det europeiske akkrediteringssystemet hvis ønskelig. Følgende 
kjerneområder er derfor nødvendig å inkludere:  

- metoder i folkehelse4 (biostatistikk, epidemiologi, kvalitative forskningsmetoder, 
spørreskjema og register metoder) (European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) 20 studiepoeng),  

- populasjonshelse og helse determinanter (demografi, miljøhelse, smittsomme og ikke-
smittsomme kroniske sykdommer, arbeidshelse, sosialmedisin, adferdsmedisin, yrkesmedisin 
og risikoidentifisering) (20 studiepoeng),  

- helseøkonomi, politikk og administrasjon (helsesystem planlegging, organisering, 
administrasjon, prioritering og evaluering) (15 studiepoeng),  

- helseopplysning, og helsefremmende arbeid (forebyggende helsearbeid, smittevern, 
helseovervåkning, helse opplysning og informasjon) (15 studiepoeng) og  

- tverrfaglige emner (biologi for folkehelse, etikk, ledelse, beslutninger, lovgivning, 
kommunikasjon, advocacy, markedsføring, menneskerettigheter, program planlegging og 
utvikling, informasjonsteknologi, helse informatikk, europeisk- og global helse, aldring, mor-
barn helse, og mental helse).  De tverrfaglige emnene skal integreres i de fire 
kjerneområdene og i de valgfrie kursene.  

I henhold til europeisk akkreditering skal det være vel 70 studiepoeng innen disse fire 
kjerneområdene, inkludert både metodiske og teoretiske emner. Masterstudiet kan praktisk inndeles 
i 4 nivå. Et innførings nivå (nivå1) med generelle kurs innen de fire paraplyene nevnt over (30 
studiepoeng), og deretter følger mer utdypende kurs innenfor samme paraplyer (Nivå 2) (30 
studiepoeng), Nivå 3 er sammensatt av fordypningskurs i avanserte emner, som studentene selv kan 
velge. Praksis skal være relevant for studenters fordypning og hver student skal utarbeide læringsmål 
før praksisstart (5stp). Masterstudiet avsluttes med et selvstendig arbeid relevant for den fordypning 
studenten har valgt, masteroppgaven tilsvarer 30 stp. (nivå 4). De studentene som ikke har medisinsk 

                                                           
4
 Kjerne områder (fet type), eksempler og ECTS fra tabell 1, Otok et al, 2011  
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eller helsefaglig bakgrunn eller tilsvarende må ta et kurs tilsvarende 5 studiepoeng i ”Biologi for 
folkehelse”. Elektive emner kan være avanserte eller mer generelle tematiske og kontekstuelle 
emner. Elektive emner vil da være tilsvarende 15 stp for de med helsefaglig bakgrunn, 10 poeng for 
de som må ta kurset i folkehelse biologi. Masterstudiets struktur og hovedkomponenter er søkt 
illustrert i følgende figur:   

30stp Nivå 1: Introduksjon 

  Metoder i folkehelse I (10 poeng) 

 Populasjonshelse og helse determinanter I (10 poeng) 

 Helse økonomi, politikk og administrasjon I (5 poeng) 

 Helse opplysning og helsefremmende arbeid I (5 poeng) 

30stp Nivå 2: Fordypning (generell del) 

 

 

 Metoder i folkehelse II (10 poeng) 

 Populasjonshelse og helse determinanter II (10 poeng) 

 Helse økonomi, politikk og administrasjon II (5 poeng) 

 Helse opplysning og helsefremmende arbeid II (5 poeng) 

30stp  Nivå 3: Fordypning i ulike emne (avansert og elektiv del) 

 Avansert kurs A  
(10 poeng) 

Avansert kurs B  
(10 poeng) 

Avansert kurs C  
(10 poeng) 

Avansert kurs D  
(10 poeng) 

 Elektive kurs (15 poeng) kan velges på tvers av fakultetet eller internasjonalt etter godkjenning av veileder 

 Praksis (studenten velger selv relatert til fordypning) (200timer) (5 poeng) 

30stp Nivå 4: Masteroppgave relevant for nivå 3 

 

Nivå 1: Introduksjon 
Innhold og læringsutbytte: Dette nivået er en generell innledning som er obligatorisk for alle MPH 
studenter og tilsvarende 30 stp. Nivået gir generell innsikt i de fire kjerneområdene innen det 
europeiske akkrediteringssystemet: metoder i folkehelse; populasjonshelse og helse determinanter; 
helseøkonomi, politikk og administrasjon; helseopplysning og helsefremmende arbeid. Det er 
ønskelig at disse kursene også tilbys gjennom e-læring. Disse basiskursene bør kunne gis som et 
selvstendig sertifikat i folkehelse (30stp). Disse kursene bør også kunne finnes på engelsk. Det vil 
være ønskelig at disse også finnes som E-læring. 

Nivå 2: Generell fordypning  
Nivået gir fordypning og økt innsikt i de fire kjerneområdene: metoder i folkehelse; populasjonshelse 
og helse determinanter; helseøkonomi, politikk og administrasjon; helseopplysning og 
helsefremmende arbeid. På sikt er det ønskelig med valgmulighet mellom kurs med ulike emner 
innen hvert kjerneområde.  30 studiepoeng 

Nivå 3: Avansert og elektiv fordypning og praksis 
Dette nivået består av avanserte fordypningsspesifikke kurs tilsvarende 25 studiepoeng utviklet eller 
godkjent for hvert av løpene A-D. Disse kursene kan også være internasjonale kurs godkjent av 
veileder.  

Eksempler på fordypningsemner kan være Biostatistikk og epidemiologi, Ulikheter i helse og etikk, 
Ledelse i primærhelse og omsorgtjenester og Helse og sosialpolitikk. Innhold og læringsutbytte i 
avanserte 5 stp kurs kan være: 
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Fordypningsløp A: Biostatistikk og epidemilogi - Avanserte emner i biostatistikk for folkehelse 

Innhold og læringsutbytte: Kurset introduserer nye statistiske modeller for analyse av folkehelsedata, 
inkludert grafiske modeller og nettverk, regresjonsmodeller for høydimensjonale data, 
grunnleggende autoregressiv tidsrekkemodellering, prinsipal komponent analyse, funksjonelle data. 
Modellene vil bli introdusert basert på spesifikke folkehelseanvendelser, enten basert på reelle 
datasett eller på publikasjoner 

Fordypningsløp B: Ulikheter i helse og etikk - Global helse og ulikhet – ethics of fair benefit 

Innhold og læringsutbytte: Kurset vil diskutere medbestemmelse og selvbestemmelse i 
folkehelsearbeid, beslutningsprosesser og pasientmedvirkning og samhandling mellom profesjoner 
og nivåer i helsetjenesten. Modeller for systematisk etisk refleksjonsarbeid og verktøy – metoder for 
etisk refleksjon i folkehelsearbeid vil bli gjennomgått 

Fordypningsløp C: Ledelse i primærhelse og omsorgstjeneste – Ledelse 

Innhold og læringsutbytte: Kurset vil introdusere prinsipper innen ledelse og ledelsespsykologi, 
hvordan man organiserer grupper og utvikler arbeidsformer som skaper resultater, trivsel og 
motivasjon. Undervisningen vil ta utgangspunkt i erfaring og fremme den enkeltes evne til å lede seg 
selv, medarbeidere og grupper på arbeidsplassen.  

Fordypningsløp D: Helse – og sosial politikk - Helse økonomi, politikk og administrasjon 

Innhold og læringsutbytte: Kurset vil diskutere hvordan forebyggende og helsefremmende arbeid er 

administrert og politisk styr, beslutninger relater til prioritering innen forebyggende og 

helsefremmende arbeid, hvordan og hva påvirker disse samt etiske aspekter relatert til dette.   

 

Når det gjelder elektive kurs kan disse være allerede eksisterende kurs i andre masterstudier på 
fakultet eller internasjonalt. Enkelte PhD kurs ved fakultetet eller internasjonalt kan også være 
aktuelle, men må være godkjent av veileder og programleder.   

Nivå 3 inkluderer også 200 timer praksis tilsvarende 5 stp. Med godkjenning av veileder skal 
studenten selv velge, skaffe seg praksisplass og utvikle læringsmål for praksisperioden. En 5-siders 
rapport om hvordan disse ble møtt skal godkjennes av veileder. 

Nivå 4: Masteroppgave 
Masteroppgaven skal være et individuelt veiledet forskningsarbeid tilsvarende 30 stp, i henhold til 
internasjonal akkreditering. Gjennom egen forskningsaktivitet får studenten innsikt i aktuell forskning 
om valgt tematikk og vil anvende relevant teori og forskningsmetoder. Studenten vil gjennom dette 
arbeidet utvikle evne til å fortolke og diskutere resultater på en akademisk måte, og kunne formidle 
forskningsarbeidet på en logisk, sammenhengende måte. Studenten kan velge flere ulike former for 
oppgaver. Det kan være teoristudier hvor studenten gjennomgår og analyserer kritisk litteratur 
relatert til tema innenfor sitt fordypningsløp. Det kan også være empiriske oppgaver med bruk av 
kvalitativ og kvantitativ tilnærming. 

Arbeidsmetoder  

Det legges opp til arbeidsmetoder som er i tråd med et sosiokulturelt læringssyn og som vektlegger 
kritisk refleksjon om fag og metode. Eksempler på metoder vil være ressursforelesninger (f. eks 
refleksjonsnotater, rapporter), seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser, skriftlige arbeider, 
muntlige fremlegg og diskusjoner. I tillegg vil det legges stor vekt på bruk av IKT som undervisnings 
og læringsform. For eksempel vil en utvikle IKT baserte simuleringsoppgaver på tema folkehelse på 
tvers av fordypningene og innenfor det enkelte løp.   Som nevnt ønskes det at alle kurs på Nivå I er 
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tilgjengelig som e-læring. Dette er det også ønskelig at enkelte av de elektive kursene er. Det kan 
være ønskelig med en blanding for flere av kursene, hvor det både er samling, gruppearbeid og med 
en e-lærings komponent.         

Vurderingsformer 

Det legges opp til så vel underveis (tilbakemelding på arbeider) som avsluttende vurdering (eksamen) 
knyttet til de ulike emnene. Det benyttes karakterene A-F ved eksamen. 

Studiekvalitet 

Studieprogrammet og emner vil bli jevnlig evaluert i tråd med UiO’s retningslinjer for å sikre og 
utvikle studiekvaliteten. 

Målgruppe og søkergrunnlag 

Målgruppe 

Folkehelse er et fag sterkt preget av personlig engasjement, og dette bør derfor være et viktig 
vurderingskriterium for opptak til programmet. Et slikt engasjement er å finne blant folk med veldig 
ulik faglig bakgrunn, og studiet bør i utgangspunktet være åpent for alle som søker med en tidligere 
oppnådd bachelorgrad, eventuelt med en kvote for søkere med helsefaglig bakgrunn, slik at man 
sikrer et visst antall slike søkere. 

Blant medisinstudenter er det et stort engasjement for folkehelsearbeid, og behovet for leger med 
denne typen faglig kompetanse og interesse er en betingelse for at folkehelsearbeid skal få ordentlig 
fotfeste. Det bør derfor opprettes en særordning der medisinstudenter kan søke opptak til en MPH 
som alternativ til Forskerlinjen. Per i dag har medisinstudenter mulighet til å ta ett års 
forskningspermisjon og minimum to års deltidsforskning gjennom Forskerlinjen som en begynnelse 
på en PhD-grad. Ett års heltid og to års deltid bør derfor kunne gi en MPH-grad på lik linje med to års 
heltidsstudium. Medisinstudentene vil være et godt supplement til klassen, men kanskje viktigst av 
alt er at de andre studentene vil kunne bidra med en økt forståelse for andre faggrupper som legene 
har et stort behov for. 

Legeforeningens spesialitetskomité for samfunnsmedisin har indikert at kurs eller pakker av kurs fra 
studieprogrammet Master of Public Health vil være aktuelle som anbefalte i spesialiseringen i 
samfunnsmedisin. Det er ønskelig at ulike grupper inviteres inn i forbindelse med detaljplanleggingen 
av studieplanen.  

Utvalget mener også at studiet vil kunne rekruttere mange studenter fra ulike profesjoner i offentlig 
sektor med behov for videreutdanning i folkehelse. Under uformelle møter har Helsedirektoratet gitt 
uttrykk for at et ledelsesfokus på primærhelsetjenesten og kommunal sektor vil være av betydning 
for en rekke ulike faggrupper.  

Rekrutteringsgrunnlaget til masterprogrammet er avhengig av hvilke undervisningsspråk som velges, 
og utvalget har diskutert dette tema inngående.  Utvalget har falt ned på at den primære 
begrunnelse for et nytt program vil være nye kompetansebehov i Norge, som følge av 
samhandlingsreformen og ny folkehelselov, og foreslår at undervisningsspråket ved oppstart er 
norsk. Med norsk som undervisningsspråk øker også mulighetene for synergier mot de andre 
emnene fakultetet tilbyr og vil redusere kostnadene betraktelig. Med norsk som det primære 
undervisningsspråket vil det fortsatt være mulig å ha noe undervisning på engelsk, slik det er på 
andre programmer (MHA-programmet og 9.semester i medisinstudiet), samt at studentene kan velge 
mellom norsk eller engelsk på masteroppgaven. 
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På sikt mener imidlertid utvalget at det bør vurderes om å hele programmet skal ha engelsk som 
undervisningsspråk. 

Søkergrunnlaget og konkurranse med de andre programmene 

I Norge tilbys en Master of Public Health ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Miljø og 
Biovitenskap. Utvalget har undersøkt søknadstall fra disse to institusjonene: 

 

Ved den Nordiska Helsovårdhøgskolan i Göteborg tilbys også en Master of Public Health. Ved 
henvendelse til skolen har vi fått opplyst at det i perioden 2009 til 2013 var 57 norske søkere til 
programmet, hvorav 38 er tatt opp på programmet. 

Utvalget har også vært i kontakt med ANSA og Lånekassen, med spørsmål om antall norske studenter 
som tar en Master of Public Health i utlandet. Ingen av organisasjonene hadde detaljert informasjon 
om dette.  Selv om vi ikke har noen tall, antar utvalget at det er et betydelig antall norske studenter 
som studerer folkehelse ved utenlandske institusjoner. 

Når det gjelder våre egne studieprogrammer, har vi følgende søknadsdata i 2012:  

 

Ut i fra søknads- og opptakstallene som vist ovenfor, mener utvalget at det vil være et tilstrekkelig 
søkergrunnlag for etablering av et nytt masterprogram i Folkehelsevitenskap.  

Søknadsdata for fakultetets egne studieprogrammer viser at de fleste studieprogrammer har god 
søknad med langt flere kvalifiserte søkere enn tilgjengelige plasser. Utvalget ser derfor ingen 
utfordring i forhold til konkurransen til de andre programmene ved etablering av et masterprogram i 
Folkehelsevitenskap. 

År UiT (23-35 plasser) UMB (ca 60 plasser)

2009 65 134

2010 92 200

2011 77 335

2012 113 326

Studieprogram

Antall 

søknader

Antall 

kvalifiserte

Aksteptert 

tilbud Møtt

Avansert geriatrisk sykepleie 27 13 10 9

Healt Economics, Policy and Management 757 88 40 38

Helseadministrasjon 90 60 30 30

Helsefagvitenskap 96 53 29 26

Internasjonal helse 799 119 24 24

Sykepleievitenskap 68 40 20 16

Klinisk ernæring 776 523 55

Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og 

traumer - eksternt finansiert* 530 61 58

MED Søknadsdata 2012 - Masterprogrammene
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Synergier Master of Public Health og de eksisterende Mphil-
programmene 
MPH-utredningen gir oversikt over struktur og innholdskomponenter i et eventuelt MPH-program. 
Utredningen gir så langt klare indikasjoner om at et MPH-program vil kunne dra nytte av 
eksisterende emner i flere ulike masterprogram. 

Gitt den innsikten vi nå har om MPH anbefales megamasterutredningen å ta følgende steg i den 
hensikt å se på flerbruksmuligheter mellom programmer: 

1. Organiseringen av dagens masterprogram er ikke synkronisert. Hvert program har sin egen 
logestikk og interne logikk. For å oppnå flerbruksfordeler er det nødvendig å lage en modell 
for hvordan semester skal se ut og hvor elektive emner skal plasseres i alle program. En MPH 
vil etableres over samme systematikk. Dette må også sammenholdes med revisjonsarbeidet 
på medisinstudiet hvor det også kan bli aktuelt med en utveksling av elektive emner.  
 

2. Fakultetet vil lage en fullstendig oversikt over samtlige elektive emner som inngår i 
eksisterende studieprogram. Emnenes tematikk, antall studiepoeng og hvor i semesteret 
emnet er plassert vil bli beskrevet. Oversikten vil bli diskutert med de enkelte programmene 
bl.a. med sikte på om mulige forskyvninger av emner vil bidra til økt fleksibilitet mellom 
programmer.  Hensikten er å maksimere fleksibilitet for studentene og kunne gjenbruke 
emner på tvers av alle programmene, samt et eventuelt MPH-program. 
 

3. Det synes å være et godt potensial for samordning av forskningsmetodeundervisning i en 
MPH, og flere Mphil- program. Representanter for MPH utredningsgruppa og i masterstudiet 
i helsefag og sykepleievitenskap vil bli bedt om å konkretisere hvordan 
metodeundervisningen eventuelt kan struktureres og gjennomføres på tvers av de tre 
programmene.  En konkretisert plan for disse tre programmer kan i en neste fase samholdets 
med metodeundervisningen på andre programmer med sikte på å vurdere muligheter, 
fordeler og ulemper med større grad av fellesskap mellom flere programmer innenfor 
forskningsmetodeundervisningen.  

Ressursbehov og ressurstilgang 
Nye studieprogrammer finansieres enten ved tildeling av nye studieplasser fra 
Kunnskapsdepartementet/ UiO eller ved omdisponering av allerede tildelte studieplasser.  

Med frist 1. april kan fakultetene melde inn langsiktige planer om videreutvikling av 
studieprogramporteføljen. Her må det redegjøres om endringen (nytt studieprogram) prioriteres 
innenfor dagen budsjettramme (omdisponering av studieplasser) eller om endringen forutsetter 
tilførsel av nye studieplassmidler.  
 
Det forutsettes tildeling av nye studieplasser ved en eventuell etablering av Master om Public Health 
ved fakultetet. 
 
Studieprogrammene ved UiO er tildelt en finansieringskategori A til F. Alle fakultetets 
masterprogrammer ligger i finansieringskategori D, foruten masterdelen i profesjonsstudiet i klinisk 
ernæring. Studieplasser finansieres med 60 % fra studieplasstildeling og 40 % fra 
studiepoengproduksjon. Midler tildelt fra studiepoengproduksjonen har et etterslep på to år. Med 
noen forutsetninger om finansieringskategori, opptak og gjennomføring, kan vi beregne hvilke 
inntekter fakultetet vil motta ved opprettelsen av en Master om Public Health.  
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Et bærende element i fakultetets budsjettfordelingsmodell er faktisk utført undervisning, og ikke 
tildeling av studieplasser. For å se på ressursbehovet beregner vi antall timer undervisning som ligger 
i studieplanen og omregner dette til behov for årsverk.  
 
Ressurstilgang og ressursbehov er vist i vedlegg 2. Beregningene viser, gitt forutsetningene, at 
ressurstilgangen vil være ca 6,8 mill kroner etter fullt utbygd studieprogram (4 år), mens 
ressursbehovet vil være ca 8,2 mill kroner. 
 
Det er i denne beregningen ikke lagt inn eksternt finansierte stillinger, eksterne forelesere og 
veiledere, samt synergieffekter ved omstrukturering av de andre masterprogrammene som er 
beskrevet tidligere. Utvalget mener det vil være realistisk at 1-2 årsverk ved programmet finansieres 
gjennom eksternt finansierte stillinger, eksterne undervisere og veiledere, samt synergier med andre 
programmer.  
 
Utvalget har ikke utredet mulighetene for å etablere et etter- og videreutdanningstilbud i 
folkehelsevitenskap eller eksternt finansierte studieplasser i kombinasjon med internt finansierte. 

Det er mulig å tilby eksternt finansierte studieplasser, det vil si at arbeidsgivere eller studenten selv 
dekker kostnadene ved en studieplass, men da faller studieplassene utenfor KD sin 
finansieringsmodell slik at vi ikke mottar verken studieplass- eller studiepoengmidler.  

Det finnes ulike varianter av eksternt finansierte etter- og videreutdanningstilbud, og det må utredes 
nærmere hvilke muligheter som foreligger av kombinasjoner av internt og eksternt finansierte 
studieplasser. 

Utvalget har diskutert arealbehovet ved etablering av et nytt studieprogram. Fullt utbygd program vil 
kreve kontorplasser til rundt 20 ansatte (har forutsatt at det vitenskapelige personale etter hvert vil 
ha stipendiater og postdoktorer), samt studentarealer til rundt 100 studenter (auditorier, grupperom 
og lese/pc-saler). Utvalget har ikke kartlagt arealsituasjonen ved Institutt for helse og samfunn i dag, 
men har all grunn til å tro at det vil være behov for at disse utvides. 

I dag holder Institutt for helse og samfunn til i fire bygg på to geografisk adskilte områder. For å legge 
til rette for mest mulig samarbeid og synergier må instituttet samlokaliseres. 

Samarbeidspartnere 
Naturlig samarbeidspartnere kan defineres ut fra fakultetets behov for kompetanse, finansiering, 
praksisplasser, men også ut fra rekruttering av studenter. Organisasjoner som skiller seg ut som 
særlig aktuelle samarbeidspartnere er Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet, 
Oslo Kommune, Legeforeningen og universitetssykehusene Følgende tilbakemeldinger er gitt 
utvalget: 

Folkehelseinstituttet 
”Folkehelseinstituttet var aktivt med i utredningen om en Oslo School of Public Health i 2009. 
Etableringen av en Master of Public Heath ved UiO er av stor interesse for vårt miljø og vår 
virksomhet. Vi er interessert i å delta med utvikling og undervisning av kurs som ligger opptil vårt 
spesielle kompetanseområde, for eksempel innen epidemiologi knyttet til psykisk og 
somatisk helse, miljømedisin og smittevern. Studentene i et MPH løp har internasjonalt praksis som 
ett krav i sin studieplan. Vi vil også være interessert i å se hvordan Folkehelseinstituttet kan bidra inn 
mot dette. Vi ser også at flere studenter kan skrive sin oppgave i samarbeid med våre ansatte” 
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Kunnskapssenteret 
"Kunnskapssenteret ser med interesse på den prosess som er i gang ved Det medisinske fakultet om 
etablering av en MPH. Som kjent var vi aktivt med i utredningen om en Oslo School of Public Health i 
2009. Hvis det blir en MPH ved UiO vil Kunnskapssenteret være interessert i å delta med utvikling og 
undervisning av kurs som ligger opptil vårt spesielle kompetanseområde, slik 
vi i dag er det på Klok" 

Helsedirektoratet 
 

”Jeg bekrefter herved at Helsedirektoratet ser med interesse fram mot en mulig etablering av en 
Master of Public Heath ved Universitetet i Oslo.  Dette kan ha stor betydning for kompetanseutvikling 
i kommunehelsetjenesten generelt, og gi en ledelsesutdanning for ansatte i denne tjenesten. Vi antar 
at praksis vil være et krav i en slik studieplan hvis den følger internasjonal standard. Vi ser at 
Helsedirektoratet kan være en mulig praksisplass for slike studenter.” 

Oslo kommune 
”Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester er kjent med det at et internt utvalg ved HELSAM 
utreder muligheten for etablering av et Master of Public Health (MPH) program. 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ser positivt på forslaget om etablering av et MPH 
program i Oslo. Oslo kommune har ansvar for primærhelsetjenester, herunder fastlegeordning 
og legevakt, omsorgstjenester, helsestasjons- og skolehelsetjenester, miljørettet helsevern, 
smittevern og sosial- og helseberedskap for en raskt voksende befolkning på over 600 000 
innbyggere. Kommunen har et stort behov for høyt kvalifiserte helsepersonell med erfaring og 
utdanning innen folkehelsevitenskap. Etablering av et MPH program ved Universitetet i Oslo er 
derfor av stor interesse for kommunen. Flere av våre ansatte har en MPH fra andre studiesteder 
og det å etablere utdanningen i Oslo vil ha en stor betydning for vår virksomhet. Dette gjelder 
ikke bare videreutdanning av helsepersonell i våre tjenester, men også stimulans for våre 
fagmiljøer ved å ha et MPH program i Oslo. Studentene har praksis som et krav i sin MPH 
studieplan og Oslo kommune vil være interessert i å ha MPH studenter i praksis da vi fra før 
har god erfaring med andre masterstudenter fra Helsam. Det vil også være en mulighet for 
studenter å skrive sin oppgave i samarbeid med de av våre ansatte som har en MPH.” 

Universitetssykehusene 
Utvalget har mottatt brev fra Oslo universitetssykehus, som anbefaler at utdannelsen også inkluderer 
fagene infeksjonsepidemiologi, infeksjonsforebygging og smittevern. Avsenderne viser stor interesse 
i å bidra til at en eventuell mastergradutdanning i folkehelsevitenskap inkluderer 
infeksjonsepidemiologi, infeksjonsforebygging og smittevern, og at OUS får en rolle for å ivareta 
dette fagfeltet i den videre utviklingen av dette studietilbudet. 

Utvalget har også mottatt brev fra organisasjonen WHO/Health Promoting Hospitals (HPH) som har 
sitt norske sekretariat ved Akershus universitetssykehus. HPH Norge uttrykker at de gjerne vil delta i 
den videre planleggingen av en MPH ved Universitetet i Oslo, og det kan være aktuelt for HPH Norge 
å støtte undervisningen ved finansiering av vitenskapelig bistilling ved UiO, knyttet opp mot en HPH-
retning i den nye MPH-utdanningen. 

Brevene følger vedlagt utredningen. 

 

  



Master of Public Health 
 

20 
 

Vedlegg 

1. Tidligere utredninger om Public Health ved fakultet 

I 1995 ble det i samarbeid mellom fakultetet og Folkehelsa trukket opp et forslag til oppstart av et 
masterstudium i Folkehelsevitenskap.  

I 1996 oppnevnte dekanus en komité med følgende mandat: 

Komiteen bes utarbeide et samordnet masterprogram i helseadministrasjon, arbeidshelse, 
folkehelsevitenskap og internasjonal helse der de obligatoriske grunnelementene er felles, mens den 
valgfrie delen legges til de eksisterende fagområdene. Det eksisterende mastergradsreglementet ved 
Universitetet i Oslo legges til grunn for arbeidet. 

Komiteen mente at det ikke var realistisk å samordne undervisningen på den måten mandatet 
antydet eller at det var ønskelig å få all videreutdanning inn under ett masterstudium. Komiteen 
valgte derfor å vurdere behovet for videreutdanning innen ”Public Health” samt foreslå studietilbud, 
organisering og ressursbehov for en ”Oslo School of Public Health”. 

Innstillingen ble levert februar 1997 og behandlet i fakultetsrådet mars samme år. Fakultetsrådet 
fattet følgende vedtak: 

Innstillingen sendes tilbake til komiteen med oppdrag å belyse det internasjonale aspektet i 
innstillingen sterkere, samt forklare hvorfor komiteen har valgt å se bort fra mandatet. 

I juni 1997 ble det vedtatt at kandidatstudiene skulle opprettholdes, og det ble nedsatt tre 
studieplankomiteer, en for Folkehelsearbeid, en for Arbeidshelse og en for Internasjonal helse, samt 
en koordineringsgruppe som skulle sikre faglig samordning av tilbudene. 

I november 1997 leverte koordineringsgruppen en rammeplan for de tre kandidatstudiene i 
arbeidshelse, folkehelsearbeid og internasjonal helse. 

På fakultetsstyremøtet 8.desember 1997 vedtar fakultetsstyret ikke å opprette kandidatstudium i 
arbeidshelse og folkehelsearbeid, og fakultetsstyret ber om en utredning av en sammenslåing av de 
to studiene.  Videre ble det vedtatt at det skulle arbeides videre med studiet i Internasjonal helse 
med konkretisering av undervisningsplaner. 

I 2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiO, Folkehelseinstituttet 
og Kunnskapssenteret for å utarbeide en skisse til samarbeid mellom de tre institusjonene.  Gruppen 
fikk følgende mandat: 

Arbeidsgruppen bes kartlegge og utrede muligheter for og synergieffekter av samarbeid mellom 
Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet og Det medisinske fakultet innenfor forskning og 
undervisning. 

Arbeidsgruppen skal først og fremst se på fagområdene som i dag dekkes av Institutt for allmenn- og 
samfunnsmedisin, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og Institutt for sykepleievitenskap og 
helsefag, men også se på andre fagområder som vil kunne være relevante i den sammenheng, og 
dessuten peke på andre aktuelle samarbeidsområder. 

Gruppen bes videre vurdere om andre institusjoner og miljøer i Oslo-området kan være aktuelle for et 
nærmere samarbeid. 

En samlokalisering av aktuelle miljøer er et viktig virkemiddel. Gruppen bes beskrive ulike alternativer 
for samlokalisering av alle eller deler av virksomhetene, og å konkretisere fordeler og ulemper ved 
disse alternativene. 
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Gruppens arbeid ble presentert for fakultetsledelsen i juni 2009, hvor blant annet ideen om å 
etablere en ”School of Public Health” med forankring ved UiO, men i nært samarbeid med 
Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret og andre samarbeidsparter, kom opp igjen. 

Visjonen var å utvikle internasjonalt konkurransedyktige master- og forskerutdanningsprogrammer, i 
samarbeid med de sterkeste internasjonale institusjonene. 

Prosjektet ble avsluttet i en tidlig fase uten styrebehandling. Imidlertid har UiO underskrevet en 
samarbeidsavtale med Harvard, Kunnskapssenteret og Folkehelseinstituttet, hvor en av hensiktene 
var å arbeide videre med denne ideen.  

Utregning av ressurstilgang og ressursbehov 

Ressurstilgang 

Nye studieprogrammer (internt finansierte) finansieres enten ved omdisponering av tildelte 
studieplasser eller ved å få tildelt nye studieplasser. 

Alle fakultetets masterprogrammer ligger i finansieringskategori D, bortsett fra de to siste årene 
(masterdelen) av profesjonsstudiet i klinisk ernæring som ligger i finansieringskategori C. 

Følgende finansiering har studieprogram i finansieringskategori D i 2013: 

 

Studieplasser finansieres med 60 % fra studieplasstildeling og 40 % fra studiepoengproduksjon. 

Frem til 2013 har MED fått en lavere pris enn resten av UiO for studieplasser. Begrunnelsen for det er 
at mange av fakultetets studieplasser har tilhold utenfor UiOs lokaler. Fra og med 2013 vil nye 
studieplasstildelinger få UiO-pris, uten nedskalering. 

For å beregne inntektene til fakultetet ved å etablere et nytt studieprogram, må vi gjøre noen 
antakelser: 

1. Masterprogram på 120 studiepoeng 

2. Årlig opptak på 40 studenter (80 studieplasser) 

3. Tildeling av 80 nye studieplasser  

4. Finansieringskategori D 

5. 90 % gjennomføring 

6. 10 medisinstudenter med permisjon for en MPH 

Resultater 

Studiepoeng

UiO pris

UiO pris 

MED UiO pris

53 000       47 000       28 000               

Studieplasser
Fin.kat. D
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En omdisponering av studieplasser fra eksisterende masterprogrammer til en Master of Public Health 
ved fakultet vil ikke øke fakultetets inntekter. 

I tillegg til undervisningsressurser finansiert fra eksisterende program og fra tildeling av nye 
studieplasser, kan undervisningsressurser også komme fra eksternt finansierte stillinger. 
Undervisning gitt av eksternt finansierte stillinger vil ikke påvirke finansieringen fra 
Kunnskapsdepartementet. 

Det er også mulig å tilby eksternt finansierte studieplasser, det vil si at arbeidsgivere eller studenten 
selv dekker kostnadene ved en studieplass, men da faller studieplassene utenfor KD sin 
finansieringsmodell slik at vi ikke mottar verken studieplass- eller studiepoengmidler.  

Det finnes ulike varianter av eksternt finansierte etter- og videreutdanningstilbud, og det må utredes 
nærmere hvilke muligheter som foreligger av kombinasjoner av internt og eksternt finansierte 
studieplasser. 

Ressursbehov 

Ressursbehovet er beregnet ut fra et opptak på 40 studenter årlig, med fire fordypningsretninger på 
nivå 3, samt en generell Master of Public Health. Det er beregnet 6 timer direkte undervisning pr 
studiepoeng. I beregningene av ressursbehovet er det ikke tatt hensyn til synergier på nivå 3 med de 
øvrige masterprogrammer.  

1 40 2 120 000

2 80 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000

Sum 2 120 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000

1 50 1 260 000

2 100 2 520 000 2 520 000 2 520 000

Sum 0 0 1 260 000 2 520 000 2 520 000 2 520 000

1 40 2 120 000

2 80 4 240 000

3 5 500 000

4 6 760 000

5 6 760 000

6 6 760 000

År 3 År 4 År6År 5

År 5

Total inntekt 80 studieplasser Master of Public Health

År 3År 2

År

Studie-

plasser År 1 År 2

År 5 År6År

Studie-

plasser År 1

År

År 2 År 3 År 4

År 6År 4

Studieplassvirkning

Resultatvirkning

År 1

Studie-

plasser
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Dette gir totalt behov for 5 490 lærertimer. Undervisningsomfang er et bærende element i 
fakultetets budsjettfordelingsmodell. Når undervisningstimer omregnes til årsverk, vil denne 
studieplanen bli tildelt 8 vitenskapelige årsverk, samt et årsverk studiekonsulent. Årsverkene, samt 
det bestemte driftspåslaget, ville i budsjettfordelingen for 2013 gitt vel 8,2 mill kroner. 

Andre finansieringskilder 

Andre kilder til finansiering av undervisning er: 

Eksternt finansierte stillinger 
Eksternt finansierte stillinger trekkes inn i fakultetets budsjettfordelingsmodell ved av det reduserer 
ressursbehovet. Hvis studieprogrammet blir tildelt et årsverk som er eksternt finansiert vil dette 
redusere behovet for fakultetsinterne ressurser med 340 timer, altså ½ årsverk. 
 
Synergier med øvrige masterprogram 
Med en større grad av synkronisering og samordning av dagens masterprogram vil ressursbehovet i 
en MPH reduseres. En synergi på 25 % (30 stp) vil i fakultetets fordelingsmodell utgjøre 750 timer, 
altså ca 1 årsverk. 
 
Eksterne undervisere og veileder 
Eksterne forelesere og veiledere vil ikke påvirke ressurstildelingen gjennom fakultetets 
budsjettfordelingsmodell i dag. Med et nytt undervisningsregnskap på plass, vil det med stor 
sannsynlighet være mulig å skille mellom interne og eksterne undervisere. Eksterne forlesere og 
veiledere vil da redusere behovet for intern tildeling til undervisning. 

2. Nærmere om en Master of Public Health lagt parallelt med 

medisinstudiet etter modell fra forskerlinjen 

Forskerlinjen ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet i statsbudsjettet 2002. 
Forskerlinjen er normert til to års fulltidsstudium (120 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng gjennom 
formaliserte kurs). Studenten får ett års permisjon fra medisinstudiet for å studere på Forskerlinjen 
på heltid. Øvrig undervisning skjer parallelt med medisinstudiet frem til innlevering av 
forskningsoppgaven i 11.semester. 

Ideelt sett søkes det om opptak etter 4.og 6. semester, siste mulige opptak er etter 8.semester. 

Forskerlinjen er en formalisering av den tidligere studentstipendordningen Forskningsrådet hadde for 
medisinske studenter. Forskerlinjestudenter får stipend fra Forskningsrådet så lenge de er studenter 
ved Forskerlinjen (helt stipend i permisjonsåret og halvt stipend de resterende årene). Lånekassen 
godkjente Forskerlinjen for medisinstudenter for støtte fra og med 2003. Dette innebærer at de kan 
søke full støtte fra Lånekassen mens de er fulltidsstudenter på Forskerlinjen. Årene de er 
deltidsstudenter på Forskerlinjen kan de søke støtte i Lånekassen ut fra sitt ordinære studium. 

Nivå Forelesning Seminar Grupper Veiledning Eksamen Sensur

 Program-

ledelse 

Nivå 1 675 75 20 60 120           

Nivå 2 540 150 20 60 120           

Nivå 3 1080 80 160 160           

Praksis 15 120 20              

Nivå 4 15 1000 960 40              

SUM 2295 30 225 1120 120 1240 460           
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Forskerlinjen finansieres gjennom en rammetildeling fra UiO (KD) og studiepoengproduksjon. For 
2013 ble Forskerlinjen tildelt, gjennom fakultetets fordelingsmodell, vel 4,2 mill kroner. Midlene 
fordeles som driftsmidler til veiledere, undervisnings- og kursvirksomhet og administrasjon. 

Opprettelsen av en ”MPH-linje” for medisinstudenter, kan skje etter modell fra Forskerlinjen. 

Finansiering av studieplassene vil ikke skje ved en generell rammeøkning, men ved en ordinær 
studieplasstildeling. Siden Forskerlinjen ble opprettet er finansieringssystemet endret, samt at 
studentene går inn på et eksisterende studieprogram. 

På Forskerlinjen mottar veilederne driftsmidler for studentene, men veiledningen inngår ikke i den 
ansattes undervisningsregnskap. På fakultetets øvrige masterprogrammer, mottar ikke veiledere på 
masteroppgaven driftsmidler, men får veiledningen godskrevet undervisningsregnskapet sitt.  Da 
Forskerlinjen ble opprettet var dette i samarbeid med Forskningsrådet, som omdisponerte de 
opprinnelige studentstipendiene til stipendier til Forskerlinjen. Kravene for å gi stipendier er at de 
skal være eksternt finansiert og at det skal være konkurranse om dem.  Opptak på en MPH for 
medisinerstudenter vil ikke utløse behov for stipendier, men det må avklares med Lånekassen at et 
ikke fører til økonomiske ulemper for studentene. 

 


