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Vedlegg:  

1. Notat fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi:  “Ny kursstruktur for The master’s 
Degree Program in Health Economics, Policy and Management (IMA) og European Master in 
Health Economics and Management” med vedlegg 

2. Læringsutbyttebeskrivelser for 3 spesialiseringer ved Health Economics, Policy and 
Management 

3. Læringsutbyttebeskrivelser for 6 spesialiseringer ved European Master in Health Economics 
and Management 

 

Bakgrunn 
I forbindelse med at det nyetablerte masterprogrammet European Master in Health Economics and 
Management (HEM)  har oppstart høsten 2013, legges emnestrukturen for masterprogrammet 
Health Economics, Policy and Management (IMA) om.  Vedlagt følger notatet ”Ny kursstruktur for 
The Master’s Degree Program in Health Economics, Policy and Management (IMA) og European 
Master in Health Economics and Management (HEM)” med vedlegg fra Avdeling for helseledelse og 
helseøkonomi.  

Målet med omleggingen er at IMA-kursene også skal kunne benyttes ved HEM slik at avdelingen får 
en effektiv utnyttelse av undervisningsressursene. IMA og HEM får dermed en felles emnestruktur.  

HEM er en fellesgrad mellom de fire universitetene  UiO, Erasmus University Rotterdam, 
Management Centre Innsbruck og University of Bologna. HEM-programmet er bygget opp slik at 1. 
semester består av 6 emner innenfor grunnleggende tema innen feltet. I  2. og 3. semester må 
studentene velge mellom 6 spesialiseringer: Management of Health Care Institutions, Economic 
Evaluation, Health Economics, Decision Making in Health Care, Global Health og Health Insurance. 
Hver spesialisering inneholder et sett av obligatoriske emner. Vedlagt følger 
læringsutbyttebeskrivelser av de 6 spesialiseringene. I 4. og siste semester skriver studentene 
masteroppgave. 

 

Som et ledd i omstruktureringen ønsker Avdeling for helseledelse og helseøkonomi at IMA-
programmet skal inndeles i følgende 3 spesialiseringer:  Health Economics, Health Management og 
Economic Evaluation. Spesialiseringene vil ha hvert sitt sett med obligatoriske emner. Vedlagt følger 
læringsutbyttebeskrivelser av de 3 spesialiseringene. I tillegg vil det være mulig å følge et ”General 
Program”, det vil si at studentene foruten to obligatoriske metodeemner fritt kan velge hvilke emner 
de ønsker å ta.   
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Fordi beskrivelsene til HEM-spesialiseringene er felles med de øvrige universitetene som 
administrerer programmet, har ikke tekstene identisk ordlyd og form som beskrivelsene til IMA-
spesialiseringene. 

 Avdelingen ønsker at spesialiseringene skal fremkomme på studentenes vitnemål.  

 

Studieretninger 
 Ved UiO er det anledning til å dele inn studieprogram i studieretninger. Studieavdelingen (STA) ved 
UiO  definerer studieretninger på følgende måte: ”Veier gjennom et studieprogram som skiller seg 
fra hverandre med hensyn til læringsmål og/eller studieorganisering og/eller vitnemålsutforming”.  
Det er ikke et krav at studieretningene skal ha egne opptak med egne opptaksrammer. 

Fakultetet anser at spesialiseringene  til de 2 masterprogrammene oppfyller STA sin definisjon av 
studieretninger på alle 3 punkter. I henhold til Forskrift om studier og eksamener ved UiO, § 3.2-1 
skal saker om studieretninger behandles av fakultetsstyret.  

 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret vedtar at de to masterprogrammene ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
inndeles i studieretninger. 

 For Health Economics, Policy and Management (IMA) er studieretningene : 

1. Health Economics 
2. Health Management  
3. Economic Evaluation 

For European Master in Health Economics and Management (HEM) er studieretningene:  

1. Management of Health Care Institutions 
2. Economic Evaluation 
3. Health Economics  
4. Decision Making in Health Care 
5. Global Health 
6. Health Insurance 
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