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Vi er kjent med at Universitetet i Oslo vurderer å etablere et Master of Public Health (MPH) 
studium. Vi har forstått at dette utdanningsinitiativet er motivert bl.a. av de helsepolitiske 
føringer som ligger i en økt vektlegging av forbyggende medisin og koordinerte 
helsetjenester, med helhetlige pasientforløp som integrerer forebyggelse og kurativ 
behandling til et samlet helsetjenestetilbud.

Vi ønsker at gruppen åpner for at denne utdannelsen også kan omfatte et samarbeid med 
WHO/Health Promoting Hospitals (HPH) i Norge. 

Vi har forstått at noe av grunnlaget for etableringen av MPH-utdannelsen ved Universitetet i
Oslo (UiO)er helsemyndighetenes perspektiv knyttet til nye måter å arbeide på innen 
helsetjenesten med større fokus på koordinerte helsetjenester (samhandlingsreformen) og 
på forebyggende helsearbeid (kfr ny lov om folkehelse). Det vektlegges spesielt 
samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Et slikt perspektiv vil også være spesielt viktig for HPH. Dette er i 
tråd med HPH’s perspektiver om sammenheng mellom den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt vår målsetting om at det forebyggende 
perspektivet følges opp parallelt med behandling i alle helsetjenestens nivåer. 

Organisasjonen WHO/Health Promoting Hospitals (HPH) har sitt norske sekretariat ved 
Akershus universitetssykehus. HPH er en organisasjon der nettopp sammenhengen 
mellom forebyggende virksomhet overfor pasienter, besøkende, personale og befolkningen 
i og omkring helseinstitusjoner og de mer kurativt rettede helsetjenester, tillegges 
avgjørende betydning for et vellykket resultat. HPH ønsker å arbeide for at den virksomhet 
som de tradisjonelle helseinstitusjoner driver, integreres i et folkehelsevitenskapelig 
perspektiv. Dette vil nødvendigvis kreve at det forebyggende perspektivet følges opp i alle 
ledd i behandlingen. Organisasjonen vektlegger også et utvidet sikkerhetsbegrep, som 
omfatter pasienter, besøkende, personale og populasjonen. Dette omfatter det tradisjonelle 
og mer snevre sikkerhetsbegrepet, som ofte omtales som ”pasientsikkerhet”, men omfatter 
også sikring av likeverdige helsetjenestetilbud til befolkningen, både innen kurativ medisin 
og på det forebyggende området. 

Flere helseforetak (Akershus universitetssykehus , Sørlandet sykehus, Stavanger
universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Helse Bergen, Lovisenberg Diakonale sykehus, 
Helse Nord-Trøndelag) og utdanningsinstitusjoner (Høgskolen i Oslo og Akershus) er 
medlemmer av HPH, og HPH ønsker å være en pådriver for i bringe det helhetlige og 
forebyggende perspektivet inn i de helsefaglige profesjonsutdannelsene.
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MPH-utdanningen ved UiO vil både kunne få den faglige tyngde og den ”robusthet” som er 
nødvendig for et tilbud innen dette fagfeltet. UiO’s planer om en samordning av MPH og 
Master i helsefag og Master i sykepleievitenskap, ville ytterligere styrke robustheten i en 
slik utdannelse for sykepleiere, og planene om å bruke ”elektive emner” på tvers, mellom 
profesjonsutdannelsene og en MPH vil kunne sørge for en effektiv ressursutnyttelse av 
lærerressurser i bl.a. utdanningsløp for leger. De nasjonale utdanningspolitiske 
målsettinger om å skape arenaer under utdanningsperioden for å trene profesjoner til å 
fungere i tverrfaglige team, ville også kunne nås gjennom en slik satsning. 

HPH Norge vil gjerne delta i den videre planleggingen av en MPH ved Universitetet i Oslo. 
Det vil kunne 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.
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