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1. Innledning 
I forbindelse med etableringen av studieprogrammet European Master in Health Economics and 
Management (eu-HEM) legges kursstrukturen for Master’s Degree Programme in Health 
Economics, Policy, and Management (IMA) om. Målet med omleggingen er at IMA-kursene også 
skal kunne benyttes ved eu-HEM slik at undervisningsressursene kan utnyttes på en god måte. IMA 
og eu-HEM får da i hovedsak felles emnestruktur. Det blir noen forskjeller i krav til metode og 
studentenes muligheter for spesialisering som det gjøres nærmere rede for under.  
 
Intensjonen er at European Master in Health Economics and Management (HEM) skal etableres 
som en fellesgrad (joint degree) mellom fire europeiske universiteter. I tillegg til Universitetet i 
Oslo (UiO) utgår graden fra Erasmus-universitetet i Rotterdam (EUR), Universitetet i Bologna 
(UniBo) og Management Centrum Innsbruck (MCI). eu-HEM ble formelt vedtatt i UiOs styre 21. 
juni 2012. Det medisinske fakultet ble i den sammenheng tildelt 15 nye studieplasser fra høsten 
2013. 
 
Hovedelementene i ny emnestruktur er: 
 
- Et førstesemester bestående av 5 obligatoriske emner á 5 ECTS som dekker de to programmenes 

hovedtemaer. Disse emnene vil være felles for de fire universitetene som tilbyr HEM. I tillegg tilbys et 
elektivt emne. 

- Bedre muligheter for spesialisering både for IMA- og HEM-studentene ved at emneporteføljen blir bygd 
rundt sentrale temaer innen helseledelse og helseøkonomi og får en klarere progresjon. Gjennom eu-
HEM gis det muligheter for seks spesialiseringer. HELED vil tilby kurs innen tre av spesialiseringene. 
Ved IMA vil HELED tilby tre spesialiseringer, samt muligheter for et generelt program. 

- Mer fleksibel utnyttelse av emnene for andre studieprogrammer ved Det medisinske fakultet ved at de 
får et mindre omfang (hovedregelen er emner på 5 ECTS) og undervises over kortere perioder (9-10 
uker). 

- Muligheter for IMA-studentene til å velge om de vil avlegge eksamener, inkl masteroppgaven, på 
engelsk eller et skandinavisk språk. For eu-HEM-studentene vil alle eksamener bli avlagt på engelsk. 

- Større portefølje av elektive emner enn tidligere. 
- Masteroppgaven (30 ECTS) skrives i fjerde semester. 

 
Ny emnestruktur iverksettes fra høsten 2013.  
 
I fortsettelsen gis en oversikt over emnene, inklusive spesialiseringsretningene innen eu-HEM og 
IMA. Til sist gis en nærmere vurdering av ressursbehovet for programmene.  
 
En nærmere beskrivelse av emnenes innhold foreligge i egne kursbeskrivelser. 



 3 

 

 

2. Emnene i første semester 
Første semester består av 6 emner a 5 ECTS. Dette vil være introduksjonskurs (’fundamentals’) der 
målsettingen er å gi studentene en felles kunnskapsmessig plattform og kunnskap som gir muligheter for 
spesialisering. Fem av emnene som tilbys i første semester vil være felles for de fire universitetene som 
tilbyr HEM. Det sjette kurset vil være et innføringskurs i medisin.   

Tabellen definerer emnekoder og –navn, størrelse (ECTS) og om emnene er oblgatoriske (O), elektive (E) 
eller inngår i en spesialisering (S) i det enkelte program.  

Tabell 2.1 Emner i første semester 
Emnekode og –navn ECTS Emnetype 

IMA HEM 
HECON4100 Fundamentals of health economics  5 O O 
HMAN4100 Fundamentals of management  5 O O 
HMET4100 Fundamentals of statistics1 5 O O 
HGOV4100 Fundamentals of health care systems  5 O O 
HLAW4100 Fundamentals of health law  5 O O 
HMED4100 Fundamentals of medicine  5 O E 
Emnetype: O=obligatorisk, E=elektivt  
1 Studenter med minst 10 ECTS samfunnsvitenskapelig metode fra BA-nivå vil få tilbud om et videregående 
emne i statistikk (HMET5130). 
 

3. Spesialiseringsemnene (2. og 3. semester) 
I andre semester tilbys emner i helseledelse og organisering, foretaksøkonomi og helseøkonomi.  
 
For IMA-studentene vil det være mulig å velge mellom ”general programme” og spesialisering i 
Health Management, Health Economics og Economic Evaluation (se tabell side 4-6 for hvilke 
emner som inngår i de ulike spesialiseringene). For de som velger ”general programme” vil det kun 
være to obligatoriske emner i 2. og 3. semester: HMET4210 Research Design og HMET 5120 
Qualitative methods eller HMET 5130 Linear regression analyses. Noen av emnene i 3. semester vil 
ha forkunnskapskrav, slik at de som velger ”general programme”, må kvalifisere seg (i 2. semester) 
for å kunne ta enkelte av emnene i 3. semester. De som velger en spesialisering må ta 40 sp innen 
spesialiseringen i tillegg til at masteroppgaven (30sp) må være innen samme spesialisering. Videre 
vil noen av emnene innen hver spesialisering være obligatoriske for å oppnå spesialisering. Emnene 
som er obligatoriske for en spesialisering (IMA) er markert med gul i tabell på side 4-5). 
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For eu-HEM-studentene vil emnene inngå i de tre spesialiseringene der UiO tilbyr kurs. Under er 
oversikt over spesialiseringer og hvilke emner som inngår.  

I tillegg til spesialiseringene som tilbys ved UiO, tilbys ytterligere 3 spesialiseringer ved 
samarbeidsinstitusjonene: Decision making in Health Care, Global Health og Health Financing and 
Insurance: 

http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/programme-options/index.html  

 

Tabell 3.1 Emner i andre semester 
Emnekode og -navn ECTS Emnetype 

IMA HEM 
HMAN4210 Leadership and management 5 S: Health 

Management 
S1 
(Management 
of Health Care 
Institutions) 

HMAN4220 Health organization development and 
design 

5 S: Health 
Management 

S1(Management 
of Health Care 
Institutions) 

HFIN4210 Finance 5 S: Health 
Management 

S1(Management 
of Health Care 
Institutions) 

HFIN4220 Investments 5 S: Health 
Management 

S1(Management 
of Health Care 
Institutions) 

HFIN4230 Cost accounting 5 S: Health 
Management 

S1(Management 
of Health Care 
Institutions) 

HFIN4240 Budgeting 5 S: Health 
Management 

S1(Management 
of Health Care 
Institutions) 

HECON4210 Demand for health and health  
insurance 

5 S: Health 
Economics + 
Economic 
evaluation 

S2 Health 
Economics 
(research track) 

HECON4220 Payment systems for health care 
providers 

5 S: Health 
Economics + 
Economic 

S2 Health 
Economics 
(research track) 

http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/programme-options/index.html�


 5 

 

Evaluation 
HECON4230 Optimal regulation 5 S: Health 

Economics 
S2 Health 
Economics 
(research track) 

HECON4240 Topics in health economics 5 S: Health 
Economics 

S2 Health 
Economics 
(research track) 

HECON4250 Efficiency analyses in health care  5 S: Health 
Economics 

S2 Health 
Economics 
(research track) 

HECON4260 Need analyses and formula funding 5 S: Health 
Economics 

S2 Health 
Economics 
(research track) 

HEVAL4200 Fundamentals of economic evaluation 
in health care1 

5 S: Health 
economics 
+Economic 
evaluation  

(S3) Health 
Economics 
(research track) 

HMAN4230 Internship 5 E E 
HMET4210 Research design 5 O (for alle 

spesialiseringer+ 
general 
programme) 

E 

Emnetype: O=obligatorisk, E=elektivt, S=inngår i spesialisering 
1 HEVAL4200 vil være et innføringskurs i økonomisk evaluering som tilbys IMA-studentene. eu-
HEM-studentene i S3 tar dette kurset ved EUR. 

UiO tilbyr emner i tre spesialiseringer i HEM (se www.eu-hem.eu ). For to av spesialiseringene, 
’Management of Health Care Institutions’ (sammen med MCI) og ‘Health Economics’ (sammen 
med UniBo), gis emner i andre semester. Følgende emner inngår: 
 
- Management of Health Care Institutions (S1):  HMAN4210, HMAN4220, HFIN4210, HFIN4220, 
HFIN4230 og HFIN4240.  
 
- Health Economics (S2): HECON4210, HECON4220, HECON4230, HECON4240, HECON4240, 
HECON4250 og HECON4260. 
 
I tredje semester tilbys emner i økonomisk evaluering, metode og statistikk, samt emner i ledelse 
(prioriteringer, helserett/arbeidsrett og HR-arbeid).  

http://www.eu-hem.eu/�
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Tabell 4.1 Emner i tredje semester 
Emnekode og -tittel ECTS Emnetype 

IMA HEM 
HEVAL5110 Valuing health 5 S: Health Economics+ 

Economic evaluation 
S3(Economic 
evaluation) 

HEVAL5120 Modeling in economic evaluation I 5 S: Economic 
evaluation 

S3(Economic 
evaluation) 

HEVAL5130 Modeling in economic evaluation II 5 S: Economic 
evaluation 

S3(Economic 
evaluation) 

HEVAL5140 Methods for effectiveness 
evaluations in health care 

5 S: Health 
Economics+Economic 
evaluation 

S3(Economic 
evaluation) 

HEVAL5150 Risk and uncertainty in health and 
health care 

5 S: Health 
Economics+Economic 
evaluation 

S3(Economic 
evaluation) 

HMAN5140 Topics in priority setting 5 S: Health Management  E 
HMAN5150 Management in practice (HR-
management)  

5 E E 

HMAN5160 Integrated care models 5 S: Health Management  E 
HMAN5170 Evidence based policy formulation 5 E  E 
HLAW5110 Labor market regulations 5 S: Health 

Management  
E 

HMET5120 Qualitative methods1 5 O (for alle 
spesialiseringer + 
general programme)  

E 

HMET5130 Linear regression analyses1 5 O (for alle 
spesialiseringer+ 
general programme)  

E 

HMET5140 Non-parametric analyses 5 E E 
HMAN4230 Internship 5 E E 
Emnetype: O=obligatorisk, E=elektivt, S=inngår i spesialisering 
1 Studenten velger mellom kvalitativ og kvantitativt fordypningskurs. 

For HEM-studentene klassifiseres kursene i økonomisk evaluering innenfor en spesialisering (S3) 
der Erasmus-universitetet tilbyr første del av spesialiseringen.  
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4. Andre emner, masteroppgavene 
I tillegg til emnene som er beskrevet over, opprettes en løs emnekode per faggruppe. Dette er emner 
som ikke inngår i kalkuleringen av ressursbruk ved programmene og som benyttes i forbindelse 
med forelesere på gjesteopphold, sommerskoler, m.m.  

Tabell 4.2 Løse emner 
Emnekode og –tittel ECTS Emnetype 

IMA HEM 
HMAN5200 Topics in health management 5 E E 
HFIN5200 Topics in finance 5 E E 
HECON5200 Topics in health economics II 5 Health 

Economics 
E 

HEVAL5200 Topics in economic evaluation  5 E E 
HLAW5200 Topics in health law 5 E E 
HMET5200 Topics in statistics 5 E E 
 

Masteroppgavene (30 ECTS) defineres gjennom to separate emnerkoder: 

 
HIMA5500 Master thesis IMA 
HHEM5500 Master thesis HEM 
 

5. Ressursforbruk 
Ressursforbruket ved den nye emnestrukturen er beregnet med utgangspunkt i summen av timetallet for 

dagens emnestruktur for IMA (4536 timer) og forventet ressurstildeling ved implementering av HEM (612 

timer), til sammen 5148 timer. Emnestrukturen er med andre ord tilpasset forventet ressurstilgang. Det betyr 

at vi nå oppretter flere emner enn det vi klarer å fylle med ressurser. 

Samlet sett har HELED nå en undervisningsportefølje i fakultetets budsjettmodell (etter implementering av 

HEM og utenom KLoK) som tilsvarer 12921 timer eller 18,8 årsverk.  

Full oversikt over beregnet ressursforbruk er gitt i vedlagte regneark. 
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