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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 14. juni 2013, klokken 9-10.30,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Svend Davanger, Akademikerne/Legefor. 
 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, ass.fak.dir. 

 
Bjørn Hol, fak.dir 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Brita Scheel Rey, rådgiver studieseksjonen 
Liv Bjøntegaard Finess, HMS-koordinator 
Astrid Holø (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap pr. 31.05.2013 
Regnskapet så langt er i rute, og ledelsen hadde ingen spesielle kommentarer, 

  
Sak 2 Master of public health 

Opprettelsen av et nytt studium er utredet. Rapport fra utvalget som har utredet saken har 
vært til høring ved instituttene og har også vært oversendt studentutvalgene. I de fleste 
høringssvarene framgår det at man ser behov/samfunnsnytte i oppretting av studiet. I tillegg 
noen innvendinger: 

• Det framgår ikke i utredningen hvordan studiet er tenkt samordnet med øvrige 
masterstudier ved fakultetet 

• Undervisningsspråk fremdeles uklart 
• Noen fag mangler/er underrepresentert 
• Viktig at faget ikke tar ressurser fra andre studier 
• Det trengs ekstra arealer 

 
Punkter fra diskusjonen: 

• På spørsmål om det finnes andre tilsvarende studier i Norge, ble det svart at det finnes 
lignende studier ved UMB og UiT, men ikke helt tilsvarende. 

• På spørsmål om hva man vet om markedet for et slik studium, ble det svart at inntrykk 
av marked for studiet er basert på søknadsmengde til ovennevnte lignenede studier, 
samt til tilsvarende studium i Sverige, hvor søknadsantallet overstiger 
opptakskapasiteten. 

• På spørsmål om hvorvidt det finnes undervisningskrefeter allerede, ble det svart at 
oppretting av studiet forutsetter nye tildelinger fra departementet. 

  
Sak 3 Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in 

Health Economics and Management - inndeling i studieretninger 
Studiene har oppstart til høsten. Formelt er det nødvendig å vedta studieretninger innen 
studiene i fakultetsstyret. Flere av studieretninger går igjen i begge studier, og i praksis kan 
man velge omtrent samme studieretninger/fag på de respektive studier. Det er også mulig å 
velge ”general program”. Det tas opp 15 studenter på ”European Master” og 30 på ”Health 
Economics..”.  
 

Sak 4 Orientering om Seksjon for ekstern forskningsfinansiering 
Fakultetet har nå opprettet seksjonen, og to stillinger er i prosess. Enhetene skal ha til 
sammen 5 årsverk. Det er etablert et samarbeid med OUS om dette. 
 

  
Sak 5 Forslag til omorganisering i utdanningslinjen ved instituttene ved Det medisinske fakultet 
 Det foreslås opprettet funksjoner for utdanningsledere ved hvert av instituttene. 
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 Punkter fra diskusjonen: 
• Det ble stilt spørsmål om hvorvidt de nye funksjonene skulle være nye stillinger eller 

om eksisterende stillinger skulle omdisponeres, siden dette koster penger. Det ble svart 
at instituttene er gitt en ekstra tildeling til stillingene fra fakultetet. Ved IMB blir en 
nåværende stilling/person omdisponert, mens funksjonene vil bli kunngjort ved de to 
andre instituttene. 

• Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt man ikke burde avvente endringer i studieplanene 
før disse funksjonene ble opprettet. Det ble svart fra ledelsen at funksjonene vil være 
svært viktige i forbindelse for å ferdigstille de nye studieplanene. 

 
Sak 6 Orientering om CO-FUND søknad 

Vi vil mest sannsynlig få tilslag på EU-søknad om et prosjekt som innebærer tilsetting av 150 
nye postdoktorer for en periode på 5 år i en rekke samarbeidende institusjoner internasjonalt. 
EU dekker 40% av kostnadene, mot at mottaker dekker de resterende 60%. Dette må evt 
dekkes innenfor fakultetets budsjett, og det må vurderes i budsjettprosessen hvordan dette skal 
gjøres. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Det ble kommentert at det bør lages en plan for hvordan egenfinansieringen skal 
dekkes inn, da det kan medføre at andre felter blir skadelidende. Svend Davanger vil 
sende inn en skriftlig kommentar som vedlegges referatet.   

 
 
 
Sak 7 Ledelsens gjennomgang, HMS 

Fakultetet ligger ganske godt an når det gjelder systematisk HMS-arbeid, ikke minst takket 
være en dyktig HMS-koordinator. Systemene for oppfølging vurderes til å være under 
kontroll, selv om det finnes noen utfordringer, hvorav de viktigste er: 

• Klart lederskap 
• Gjennomføring av vernerunder 
• Gjennomføring av medarbeidersamtaler 
• Dokumentasjon på opplæring 
 
Det ble videre kommentert at det er økt fokus på beredskap, og at dette kan være en 
utfordring for fakultetet, bl.a. pga. spredt lokalisering. 
 
Instituttene skal gjennomføre sin egen gjennomgang av HMS-arbeidet. 
 

Sak 8 HMS-strategiplan 
Planen har fått god mottakelse i fakultetets LAMU, og vil bli lagt fram for fakultetsstyret til 
orientering. 

 
Sak 9 Opprettelse av et senter for klinisk ernæring 

Det er økt behov for ernæringsfaglig personell i samfunnet. Dette er bl.a. bakgrunn for at 
fakultetet samarbeider med OUS om oppretting av et senter.  Bortsett fra noen 
etableringskostnader, vil senteret være selvfinansierende. Undervisningen vil bli dekket av 
eksisterende undervisningskrefter, og senteret vil fungere som en erstatning for nåværende 
utplasseringsordninger, i det studenter kan ha sin praksis ved senteret. Det ligger an til at 
senteret vil få status som nasjonalt kompetansesenter. Det er gitt noe midler fra UiO sentralt 
til ombygging ved Domus Medica som følge av at senteret etableres. 

• På spørsmål om det vil bli mer undervisning på eksisterende personale, ble det svart at 
dette ikke vil være tilfelle. 
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Drøftingssaker 
Sak 10 Tentativt budsjettforslag 

Det totale budsjettet (interne midler) beløper seg til 579 mill kr for 2014. 
 
Det totale budsjettet har en økning på 30,9 mill. kr., hvorav ca 11 mill. kr i realiteten er 
tekniske endringer i forbindelse med modell for belastning av husleie. For øvrig er det tatt 
høyde for 3% lønns- og prisstigning, og det er bevilget 1,9 mill kr fra UiO sentralt til faglig 
program ifbm fakultetets 200-årsjubileum. 
Følgende momenter ble nevnt i gjennomgangen: 

• Opptrapping ifbm  vedtatte endringer i antall studieplasser 
• Det er nedgang i tildeling som følge av nedgang i studiepoeng, NFR-tildelinger, EU-

tildelinger og studentutveksling 
• Ingen endring i antall publikasjoner 
• Økning pga økt antall doktorgrader 

 
Det ble videre orientert om at UiO vil bevilge ca. 100 mill kr til vitenskapelig utstyr, grunnet ny 
ordning med avskrivning av utstyr. Midlene vil vi anta i hovedsak tilfaller MED og MATNAT. 
 
Det er foreslått tildeling av 30 mill kr til fakultetene til forskning og undervisning, hvorav 5 mill 
kr til MED. 
 
Det er sannsynlig at det vil bli bevilget midler til nytt kiropraktorstudium, men dette vil evt bli 
vedtatt som egen sak i statsbudsjettet. 
 
Det er foreslått nye stillinger innen følgende områder: 

• Global helse 
• Ifbm overgang fra SFF til CERTA – 1 stilling 
• CO-FUND 
• Seniorrådgiver for forskningsadministrasjon 
• Studiekonsulent ernæring 
• Midlertidige administrative stillinger (3) ifbm endring av studieplanen 
• Innen anatomi (50%) 

 
Det vil bli en diskusjon i styret hvordan fakultetet skal løse en underskuddsproblematikk. 
Underskuddet kan justeres opp/ned avhengig av i hvilken grad undervisningskomponenten 
fullfinansieres eller ikke.  
 

 
Punkter fra diskusjonen: 

• Davanger påpekte at det er bekymringsfullt med nedgang i NFR-tildelinger, og spurte 
hva årsaken kan være. Uten at dette kunne konkretiseres direkte i møtet, ble det svart at 
bl.a. avslutning av større prosjekter vil kunne være medvirkende. 

 
Eventuelt: 
1)  
Svend Davanger tok opp problemstilling omkring at tilsatte ved fakultetet som arbeider i tilknytning til 
OUS (hovedsakelig Klinmed-tilsatte) har langt bedre tilgang på forskningsmidler enn tilsatte ved andre 
institutter. Dette vil på sikt kunne slå negativt ut i de miljøene som ikke har tilgang på disse midlene, 
og de kan bli mindre attraktive. Han viste bl.a. til at NTNU har en ordning der alle miljøer kan søke 
midler fra Helse Midt-Norge. Han ba fakultetet rette henvendelse til UiO sentralt om denne 
problemstillingen tas opp som en strategisk diskusjon, herunder en gjennomgang av situasjonen, 
implikasjoner og evt tiltak. Davanger vil lage et eget notat om dette som vedlegg til referatet. 
 
2) 
Det vil bli lagt fram sak om endring av utfyllende regler for doktorgradsutdanningen for styret. 
Viktigste endringsforslag går ut på: 

• Innføring av opptaksdatoer (4 årlig) 

aasefr
Typewritten Text
32/13



Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 16. mai 2013 Side 4 av 4 

• Det arbeides dessuten med at reglene skal være i tråd med forskrift for UiO når det 
gjelder forhold for forskerlinjestudentene 

• Søknader opp opptak skal først gå til instituttene før de oversendes fakultetet 
• Det skal informeres tydligere om muligheten for å ta dr.philos som alternativ til PhD 
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Kommentarer til Info- og drøftingsmøtet 14.6 2013 
 
Fra Svend Davanger, Akademikerne 
 
1. Regnskap per 31.5.13 
 
2. Master of public health 
 
3. Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European 
Master in Health Economics and Management - inndeling i studieretninger 
(sakspapirer vedlagt) 
 
Kommentar: Akademikerne støtter forslaget til inndeling i studieretninger. 
 
4. Orientering om Enhet for ekstern forskningsfinansiering (sakspapirer vedlagt) 
 
Kommentar: En slik enhet er tiltrengt og fornuftig, uansett grad av samarbeid med 
OUS. Det er imidlertid behov for støttefunksjoner også til mellomstore søknader 
som til NFR. De største søknadene er det de aller mest etablerte 
forskningsgruppene som engasjerer seg i. MedFak har imidlertid et potensial i å 
øke eksternfinansieringen også til mindre etablerte grupper, som tallmessig gjelder 
en betydelig andel av professorene ved MedFak. Akademikerne foreslår at MedFak 
utreder muligheten for et program der målet er å øke gjennomslagskraften for små 
og mellomstore grupper ved mellomstore søknader til NFR og lignende. 
 
5. Forslag til omorganisering i utdanningslinjen ved instituttene ved Det 
medisinske fakultet (sakspapirer vedlagt) 
 
Kommentar: Akademikerne støtter forslaget. 
 
6. Orientering om CO-FUND søknad 
 
Kommentar: Organisasjonene støtter dettegode  initiativet, men påpeker at det 
ligger en betydelig egenandel i en slik tildeling, slik at det må utarbeides en plan 
for hvor pengene skal tas fra på MedFaks budsjett. 
 
7. Ledelsens gjennomgang, HMS (sakspapirer vedlagt) 
 
Kommentar: Akademikerne støtter gjennomgang av HMS-arbeidet 
 
8. HMS-strategiplan (sakspapirer vedlagt) 
 
9. Opprettelse av et senter for klinisk ernæring (sakspapirer vedlagt) 
 
Kommentar: Akademikerne støtter planer for et senter for klinisk ernæring. 
 
Drøftingssaker 
 
10. Tentativt budsjettforslag 
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Kommentar: Budsjettforslaget tas til etterretning. Akademikerne er bekymret for 
skjevfordeling i forskningsfinansiering mellom OUS og UiO. Vi har gjennom lengere 
tid mottatt mange bekymringsmeldinger fra våre medlemmer hvor det påpekes at 
forskningsmiljøer knyttet til OUS har anledning til å bygge opp kritisk styrke og 
dermed også få større gjennomslagskraft ved store eksterne søknader, mens at 
UiO-tilknyttede miljøer mangler en slik grunnleggende, intern finansieringskilde 
som finnes i OUS-systemet. Det anføres fra mange av våre medlemmer at dette på 
sikt vil føre til en utarming av UiO som forskningsaktør innen biomedisinsk 
forskning, særlig med tanke på grunnforskning. Akademikerne foreslår 
opprettelsen av en komite med medlemmer fra MedFaks ledelse, organisasjonene, 
sentrale forskere fra medisin/UiO som har til mandat å utrede og vurdere 
forksningsfinansieringssituasjonen ved universitetets medisinske miljøer, vurdere 
de effekter på lengere sikt en skjevfordeling vil ha for UiO, samt foreslå eventuelle 
tiltak som kan rette på dette. 
 
11. Eventuelt 
 
Akademikerne er bekymret for konsekvenser av en evt opprettelse av studium i 
kiropraktikk. Vi mener denne saken ikke er godt nok utredet internt. 1) Den 
mangler forankring i fagmiljøene. 2) Det savnes en begrunnelse for hvorfor 
kiropraktikk skal knyttes til UiO, når alle andre tilsvarende utdannelser i Oslo er 
knyttet til HiOA. 3) Konsekvensene av et studium ved UiO som ikke er godt nok 
forankret i vitenskapelig metode og forskningsbasert undervisning er ikke utredet 
godt nok. 
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Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité
14.02.2013 Cand.med. Airazat M. Kazaryan Klinmed New Minimally Invasive Techniques in the Treatment of Patients 

with Lesions in the Liver: Laparoscopy and Extracorporeal High 
Intensity Focused Ultrasound

Associate Professor Roberto Troisi, The Division of Hepato- Biliary and Pancreatic Surgery, Ghent 
University Hospital and Medical School,Belgium. Professor John N. Primrose, Faculty of Medicine, 
University of Southampton,Southampton General Hospital, UK. Associate Professor Ola Reiertsen, 
Division of Surgery,Postboks 75 Akershus universitetssykehus. 

20.02.2013 Cand.med. Erik Tandberg Askevold Klinmed The Wnt signaling pathway and soluble glycoprotein 130 in heart 
failure and aortic stenosis. Novel markers and mediators of cardiac 
disease

Professor Jens-Petter Gøtze, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet,2100 København Ø. Professor 
Vibeke Videm, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Laboratoriesenteret 3 øst, St Olavs 
Hospital, 7006 Trondheim. Professor emeritus Harald Arnesen, Kardiologisk avdeling, OUS. 

28.02.2013 Cand.med. Camilla Margrethe Friis Hoff Klinmed Maternal body mass index and fetal growth; A longitudinal study of 
inflammatory markers, maternal metabolic factors and placental 
mass

Professor Elisabeth Mathiesen, Institut for Klinisk Medicin, Ortopædi og Intern Medicin, Rigshospitalet, 
2100 Købehavn Ø. Professor Ganesh Acharya, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige 
fakultet,Universitetet i Tromsø. Professor Geir Joner, Avdeling for helseledelse og 
helseøkonomi,Institutt for helse og samfunn, UiO. 

04.03.2013 Cand.scient. Line Kristin Johnson Klinmed Dietary intake and vitamin status in severely obese Norwegian 
patients seeking weight loss treatment

Forsker Ingrid Larsson, Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Unit of Clinical 
Nutrition,Sahlgrenska Universitetssjukhuset, S-41345 Gøteborg. Førsteamanuensis Bård Eirik Kulseng, 
Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU. Professor Anette Hjartåker, Avdeling for 
ernæringsvitenskap,Institutt for medisinske basalfag, UiO.

07.05.2013 Cand. sociol. Ole Jacob Thomassen Helsam Integritet som arbeidslivsfenomen Professor Kristian Larsen, Institutt for læring og filosofi (HUM), København, Damnark; Forsker Anne 
Inga Hilsen, FAFO; Forsker Reidun Norvoll. Helsam, UiO

15.05.2013 Cand.med. Siri Lillegraven Klinmed Joint damage in rheumatoid arthritis Professor Bruno Fautrel, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, Frankrike; Professor Rene 
Westhovens, Department of Rheumatology, KU Leuven, Belgium; Direktør Camilla Stoltenberg, 
Nasjonalt folkehelseinstitutt   

23.05.2013 Master of 
International 
health 

Ylva Helland Klinmed Sexuality and rheumatic diseases. Disease impact, self-
management strategies and clinical practice

Førsteamanuensis Stefan Bergman, Universitetet i Lund, Sverige; Førsteamanuensis Ingrid Østlie, 
Høgskolen i Gjøvik; Førsteamanuensis Ellen Karine Grov,  Avdeling for sykepleievitenskap, Helsam, 
UiO

29.05.2013 Master i helse 
og sosialfag 

Anne Marie Mork Rokstad Klinmed Person-centred dementia care to prevent and treat 
neuropsychiatric symptoms and enhance quality of life in nursing 
home patients – the role of leadership and the use of Dementia 
Care Mapping

Professor Per-Olof Sandman, Karolinska Institutet, Sverige; Senterleder Ingelin Testad, Regionalt 
kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger; Førsteamanuensis Ellen 
Karine Grov, Avdeling for sykepleievitenskap, Helsam, UiO 

08.02.2013 Cand.med. Marte Bliksøen Klinmed Mitochondrial DNA in ischemia reperfusion of the heart Professor Gøran K. Hansson, Karolinska Institutet, Sverige; Professor Christoph Maack, 
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg, Tyskland; Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-
Wang, Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB, UiO

07.02.2013 Cand.polit. Line Foss Klinmed The influence of work environment and individual factors on the 
risk of longterm sickness absence. An epidemiological, registry-
based 5-year follow-up study

Seniorforsker Merete Labriola, Regionshospitalet Herning, Danmark; Professor emeritus John Gunnar 
Mæland, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen; Professor Elin Olaug Rosvold, 
Avdeling for allmennmedisin, Helsam, UiO

12.02.2013 Cand.med. Kristin Jensen Klinmed Precursor B cell development in bone marrow from children and 
adults. Comparative analyses of the transcriptome

Professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, København, Danmark; Professor Nina Iversen, Avdeling 
for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål; Professor Hans Erik Heier, Avdeling for 
immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

13.02.2013 Cand.med. Astrid Bergrem Klinmed Hemostatic risk factors for pregnancy-related venous thrombosis Professor Benjamin Brenner, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel; Senior Consultant Elvira 
Grandone, Poliambulatorio Giovanni Paolo II, Foggia, Italia; Professor Terje Rolf Pedersen, Avdeling for 
endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Klinmed, UiO

15.02.2013 Cand.san. Maria Knutzen Klinmed Bruk av tvangsmiddel i psykiatriske akuttavdelinger: Hvordan 
brukes de, og hva kjennetegner pasientene

Forskningschef Lars Kjellin, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, Sverige; Professor Rolf Wynn, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø; Forsker Marit Helene Hem, Senter for medisinsk 
etikk, Helsam, UiO

20.02.2013 Cand.med. Thomas Kristiansen Klinmed Epidemiology and management of traumatic injuries: -a population-
based study of fatal trauma and assessment of geographical 
challenges in the organisation of trauma care

Professor Jonathan Benger, University of the West of England, Bristol, Storbritannia; Førsteamanuensis 
Else Ribbe, Sundhedsstyrelsen, København, Danmark; Professor Vegard Dahl, Klinikk for kirurgiske 
fag, Klinmed, UiO

04.03.2013 Cand.med. Håkon Haugaa Klinmed Monitoring of liver grafts with microdialysis catheters Overlege John R. Klinck, Cambridge University Hospitals, Storbritannia; Professor Ola Dale, Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU; Professor Kjetil Sunde, Akuttklinikken, Klinmed, UiO 

13.03.2013 Tove Lekva Klinmed Epithelial Mesenchymal Transition in Somatotroph Pituitary 
Adenomas Professor Ulla Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet, København, Danmark; Assisterende seksjonsleder 

Peter Fedorcsak, Avdeling for Obstetrikk og gynekologi, OUS; Professor Kristin Auslid Taskén, Institutt 
for kreftforskning, Klinmed, UiO
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Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
15.04.2013 M.Sc. Deeqa Ahmed Mohamed Ali Klinmed DNA methylation alterations in colorectal cancer and their potential 

as biomarkers
Forsker Stian Knappskog, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen; Professor Tor Jacob Eide, Avdeling 
for patologi, Klinmed, UiO; Professor Vessela N. Kristensen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, 
Klinmed, UiO

20.03.2013 M.Sc. Kim Andresen Klinmed Novel epi-markers in cholangiocarcinoma and their clinical 
potential

Professor Lars Andreas Akslen, Avdeling for patologi, Haukelands universitetssykehus, Bergen; 
Avdelingsleder Tone Ikdahl, FoU-avdelingen, OUS; Professor Ola Røkke, Klinikk for kirurgiske fag, 
 Klinmed, UiO   

20.03.2013 Cand.med. Valborg Helene Helseth Klinmed Mood disorders and psychotic disorders with co-occurring 
substance use disorders. Studies on prevalence and diagnosis in a 
Norwegian psychiatric hospital

Professor Tor Ketil Larsen, Universitetet i Bergen; Avdelingsleder Ellen Hoxmark, St. Olavs hospital, 
Trondheim; Professor emeritus Stein Opjordsmoen Ilner, Klinmed, UiO 

20.03.2013 M.Sc. Evita Lindholm Klinmed Antiangiogenic treatment in breast cancer - identifying responders 
and mechanisms driving resistance

Professor Robert S. Kerbel, University of Toronto, Canada; Førsteamanuensis Oddbjørn Straume, 
Haukeland universitetssykehus, Bergen; Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Klinikk for indremedisin 
og laboratoriefag, Klinmed, UiO 

20.03.2013 Cand.med. Yishan Liu Klinmed Immunobiological aspects in prostate cancer progression Professor Jian Guo Wen, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Kina; Førsteamanuensis 
Marcin Matuszewski, University Hospital of Gdansk, Polen; Førsteamanuensis Torill Sauer, Klinikk for 
indremedisin og laboratoriefag, Klinmed, UiO   

22.04.2013 Cand.med. Ingjerd Manner Klinmed HIV infection and hypertension -Epidemiological and pathogenetic 
aspects Professor Ingrid Toft, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø; Professor Ole Kirk, 

Københavns universitet, Danmark; Professor Kjetil Klaveness Melby, Avdeling for mikrobiologi, 
Klinmed, UiO 

26.04.2013 Cand.med. Atle Einar Østern Klinmed Late consequences of cataract surgery in eyes with 
pseudoexfoliation syndrome

Docent Maria Kugelberg, St. Eriks ögonsjukhus, Stockholm, Sverige; Professor Gunnar Høvding, 
Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen; Professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, 
Klinmed, UiO

26.04.2013

Cand.mag.

Lisbet Borge Klinmed Den psykiatriske institusjon som et sted for læring i tid og rom – en 
kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer

Professor Kaya Roessler, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, Danmark; Professor Tore Sørlie, 
Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø; Professor Thomas 
Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Klinmed, UiO

02.05.2013 Cand.med. Olav Erich Yri Klinmed Germline genetic polymorphisms and morphological grading in 
malignant lymphomas: Impact on susceptibility and patient 
outcome

Professor Gille Salles, Service d'Hématologie - Centre Hospitalier Lyon-Sud – HCL, Lyon, Frankrike; 
Professor Gunilla Enblad, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige; Professor Inger Nina Farstad, 
Avdeling for patologi, Klinmed, UiO

07.05.2013 Cand.med. Einar Lindalen Klinmed Reverse hybrid Total Hip Replacement: Wear, fixation and bone 
remodeling.”

Professor Johan Kärrholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige; Førsteamanuensis Maiken 
Stilling, Århus universitetssykehus, Danmark; Professor Olav Reikerås, Ortopedisk avdeling, Klinmed, 
UiO

07.05.2013 Cand.med. Njord Nordstrand Klinmed Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese 
individuals - clinical characteristics and effects of various weight 
loss strategies

Seniorforsker Tine Willum Hansen, Steno Diabetes Center A/S, Gentofte, Danmark; Lege Torsten 
Olbers, Avdelningen för gastro- kirurgisk forskning och utbildning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Göteborg, Sverige; Førsteamanuensis Gudmund Nordby, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, 
Helsam, UiO  

08.05.2013 Cand.med. Anne Freuchen Klinmed The lost years: suicide among children and young adolescents. A 
psychological autopsy study of suicide victims 15 years and 
younger in Norway 1993 —2004.”

Professor Siv Kvernmo, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i 
Tromsø; Professor Bo Runeson, Centrum för psykiatriforskning, Stockholm, Sverige; Professor 
emeritus Astrid Nøklebye Heiberg, Enhet voksenpsykiatri, Klinmed, UiO

21.03.2013 Cand.med. Håvar Blich Hope Klinmed Malabsorption in chronic alcoholism Professor Einar Björnsson, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island; Professor Jan Gunnar 
Hatlebakk, Medisinsk institutt 2, Universitetet i Bergen; Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Avdeling 
for klinisk service, Klinmed, UiO 

21.03.2013 Cand.med. Jon Roger Eidet Klinmed Tissue Engineered Conjunctival Epithelial Transplants For The 
Treatment Of Ocular Surface Disorders

Professor Katerina Jirsova, General Teaching Hospital and Charles University, Praha, Tsjekkia; 
Professor Anna Midelfart, Institutt for nevromedisin, NTNU, Trondheim; Professor emeritus Haakon 
Breien Benestad, Klinmed, UiO

26.03.2013 Cand.med. Imre Sebastian Sarvari Klinmed Detection of subtle myocardial alterations by echocardiographic 
techniques for improved prognostic information in patients with 
heart disease

Professor Luigi Paolo Badano, University of Padua, Italy; Professor Knut Matre, Klinisk institutt 2, 
Universitetet i Bergen; Professor Pål Smith, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Klinmed, UiO

09.04.2013 Cand.scient. Ragnhild Sørum Falk Klinmed Epidemiological Studies of Early-Stage Breast Cancer in the 
Norwegian Breast Cancer Screening Program

Professor Lars Holmberg, Regionalt Cancer Centrum, Akademiska Sjukhuset, Sverige; Seniorforsker 
Randi M. Selmer, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo; Professor 
Marit. B. Veierød, Avdeling for biostatistikk, IMB, UiO
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Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
18.04.2013 Cand.med. Betty Kalikstad Klinmed Peditratic Pharmacovigilance and Molecular Markers in Preterm 

Infants
Professor Dick Tibboel, Erasmus Medical Center, Sophia Children's Hospital, Rotterdam, Nederland; 
Professor Bruce Carleton, BC Children's Hospital, Vancouver, Canada; Professor Hedvig Marie 
Egeland Nordeng, Avdeling for farmasi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

07.05.2013 Cand.med. Inge Skråmm Klinmed Infections after Orthopedic Surgery Molecular epidemiology of 
Staphylococcus aureus and efficacy of surveillance

Överläkare Anna Stefansdottir, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige; Professor Kåre Bergh, 
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim; Professor Vegard Dahl, 
Klinikk for kirurgiske fag, Klinmed, UiO

07.05.2013 M.Sc. Gunnveig Grødeland Klinmed APC-targeted DNA vaccines against influenza Professor Adolfo García-Sastre, Department of Medicine, Mount Sinai School of Medicine, New York, 
USA ; Professor Britta Wahren, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska 
Institutet, Sverige; Professor Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Klinmed, UiO 

07.05.2013 Cand.polit. Anne-Kari Johannessen Klinmed The role of an intermediate unit in a clinical pathway Professor Inger Signe Johansson, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Høgskolen i Gjøvik; 
Førsteamanuensis May-Lill Johansen, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for Samfunnsmedisin, 
Universitetet i Tromsø; Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Helsam, UiO  

08.05.2013 Cand.med. Katariina Laine Klinmed Obstetric anal sphincter injuries: Incidence, risk factors, 
consequences and prevention

Professor Abdul H. Sultan, Croydon University Hospital, Storbritannia; Professor Bjørn Backe, Institutt 
for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim; Førsteamanuensis Marie 
Ellstrøm Engh, Klinikk for kirurgiske fag, Klinmed, UiO 

14.05.2013 Cand.med. 

Arne Didrik Høiseth

Klinmed Myocardial Injury and Stress during Acute Exacerbation of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease

Professor Asger Dirksen, Lungemedicinsk klinik, Gentofte hospital, Danmark; Overlege Sigrun 
Halvorsen, Kardiologisk avdeling, OUS; Førsteamanuensis Are Martin Holm, Lungeavdelingen, 
Klinmed, UiO  

15.05.2013 Cand.med. Pier Adelchi Ruffini Klinmed Translational development of targeted DNA vaccines for idiotypes 
of B cell malignancies

Professor Hendrik Veelken, LUMC, Afdeling Hematologie, Leiden, Nederland; Overlege  Arne Kolstad, 
Avdeling for kreftbehandling, OUS; Professor Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning, Klinmed, 
UiO

30.05.2013 Cand.med. Ying Wang Klinmed Acute exacerbation of COPD: length of hospital stay, readmission 
rates and patients’ experience of a hospital at home programme. A 
combined quantitative and qualitative approach

Professor Ernst Omenaas, Forskings- og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Bergen; 
Førsteamanuensis Sidsel Tveiten, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og 
Akershus; Professor Ole Henning Skjønsberg, Lungemedisinsk avdeling, Klinmed, UiO  

03.06.2013 M.Sc. Sarah Roxana Herlofsen Klinmed Tissue engineering of hyaline cartilage. Genome-wide investigation 
of molecular mechanisms during in vitro chondrogenesis

Professor Anne Grapin-Botton, The Danish Stem Cell Center, Københavns universitet, Danmark; 
Professor Anders Lindahl, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gøteborg, Sverige; Professor Dag Erik 
Undlien, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinmed, UiO 

21.03.2013 M.Sc. Tommy Aleksander Karlsen Klinmed In vitro chondrogenesis. The role of microRNAs during 
differentiation and dedifferentiation

Professor Mary. B. Goldring, Hospital for Special Surgery, New York, USA; Professor Inigo Martinez, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø; Professor Lars Nordsletten, Ortopedisk avdeling, 
Klinmed, UiO   

26.02.2013 Ida Laake IMB Long-term effects of trans fatty acids intake on risk of 
cardiovascular

Forskningsleder Anne Tjønneland, Københavns univ., Stein. E. Vollset, UiBergen, Sophie Fosså, 
Klinmed 

23.02.2013 Lisa Garnweidner Helsam Promoting a healthy diet in antenatal care - Qualitative studies of

06.03.2013 Vinita og Alexander Thrane IMB barriers to nutrition communication among women of different 
ethnic backgrounds

12.03.2013 Anne G. Langaas Helsam Å berøre og bli berørt - å bevege og bli beveget. Professor Målfrid Råheim UiBergen, Finn Skårderud, UiO, Wenche Bjorbækmo, UiO
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Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling
Dato - Innstilling godkjent Kandidatens tittel Kandidatens navn Enhet
11.02.2013 M.Sc. Ephrem Debebe Zegeye Klinmed, Diagnostikk og intervensjon
22.01.2013 Kandidat i sykepleievitenskap Borghild Løyland Klinmed
30.01.2013 Master i psykologi Ingunn Olea Lund Klinmed
31.01.2013 Cand.med. Marianne Mørdre Klinmed
05.02.2013 M.Sc. Trine Reine IMB
05.02.2013 Cand.med. Sara Salehi Hammerstad Klinmed
08.02.2013 cand.scient Nasser Bastani IMB
11.02.2013 Cand.med. Marit Kristine Smedsrud Klinmed, Hjerte- lunge og kar
12.02.2013 Cand.med. Bård Endre Waldum Klinmed
13.02.2013 M.Sc. Rikke Moe Helsam
14.02.2013 Cand.med. Shaheen Asghar Klinmed
18.02.2013 M.Sc. Lene Berge Holm Klinmed, helsetjenesteforskning
18.02.2013 Cand.med. Berit M. Hjelde Hansen Klinmed
18.02.2013 M.Sc. Yaser Issa Helsam
20.02.2013 Cand.med. Unni Mette Stamnes Köpp Klinmed, Kvinne og barn
20.02.2013 Cand.med. Ahmad Omair Klinmed
26.02.2013 Cand.med. Cathrine Lund Klinmed
28.02.2013 Cand.med. Hilde Skuterud Wik Klinmed
28.02.2013 Cand.med. Ragnar Solberg Faye Klinmed
01.03.2013 M.Sc. Audun Werner Haabeth Klinmed, Diagnostikk og intervensjon
05.03.2013 M.Phil. Priscilla Martinez Klinmed
05.03.2013 M.Sc. Anne Rieder IMB
06.03.2013 Cand.med. Arne Broch Brantsæter Klinmed
07.03.2013 Cand.med. Dusan Bilbija IMB
11.03.2013 Cand.med. Øystein Meen Klinmed, Hjerte- lunge og kar
12.03.2013 Dipl.Biochem. Angela Oppelt Klinmed
12.03.2013 Cand.med. Randi Margit Ruud Mathiesen Klinmed
12.03.2013 Cand.med. Tyge Tind Tindholdt Klinmed
18.03.2013 Mpharm Helene Hartvedt Grytli Klinmed
19.03.2013 Cand.psychol. Hanne-Sofie Johnsen Dahl Klinmed
20.03.2013 Cand.med. Margit Leonie Hesla Riis Klinmed, Kirurgiske fag
20.03.2013 Cand.med. Thomas Michael Helle-Valle Klinmed, Hjerte- lunge og kar
21.03.2013 Cand.med. Hege Oma Ohnstad Klinmed
22.03.2013 cand.san Hilde Wøien Helsam
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02.04.2013 cand.scent Kristina Gervin Klinmed
02.04.2013 cand.pharm. Hege Kersten Klinmed
09.04.2013 Cand.psychol. Idun Røseth Klinmed
09.04.2013 Cand.med. Farid Abu-Sham'a Helsam
09.04.2013 Cand.med.vet. Solveig Myking Klinmed
10.04.2013 cand.scient Anja Larsen IMB
15.04.2013 M.Sc. Heidi Maria Namløs Klinmed
15.04.2013 cand.jur. Rigmor Randi Diseth Klinmed (dr.philos.)
15.04.2013 Cand.med. Elin Martinsen Helsam
15.04.2013 Cand.med. Dag Helge Frøisland Klinmed
16.04.2013 master i sykepleie Simen Steindal Helsam
17.04.2013 Cand.med. Jørgen Amundsen Gravning Klinmed
22.04.2013 Cand.med. Marte Bliksøen Klinmed
22.04.2013 Master of Chiropractic Philip Iversen Wilkens Klinmed
22.04.2013 M.Sc. Kristin Urstad Helsam
22.04.2013 Cand.med. Inger Johansen Helsam
23.04.2013 Cand.med. Ingrid Nermoen Klinmed
24.04.2013 Cand.med. Inge Petter Kleggetveit Klinmed
24.04.2013 M.Sc. Anne Helene Edvardsen Klinmed
25.04.2013 M.Sc. Linda Merete Smedbakken Klinmed
26.04.2013 Cand.med. Tom Nordby Klinmed
26.04.2013 M.Sc. Paul Kristiansen Helsam
30.04.2013 M.Phil. Belinda Gombachika Helsam
02.05.2013 Cand.med. Erik Tandberg Askevold Klinmed
03.05.2013 Cand.med. Alexander Thrane IMB
03.05.2013 Cand.med. Vinita Thrane IMB
03.05.2013 M.Sc. Lisa Garnweidner Helsam
07.05.2013 Cand.med. Thomas Kristiansen Klinmed
07.05.2013 M.Sc. Evita Lindholm Klinmed
07.05.2013 cand.polit Cathrine Ljoså IMB
08.05.2013 Cand.med. Airazat Kazaryan Klinmed
13.05.2013 Cand.med. Camilla Margrethe Friis Klinmed
14.05.2013 M.Sc. Line Nilsen Klinmed
14.05.2013 Cand.med. Georg Gundersen IMB
14.05.2013 M.Phil. Viva Thorsen Helsam
14.05.2013 cand.polit Line Foss Helsam
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14.05.2013 Cand.scient. Line Kristin Johnson Klinmed
15.05.2013 Cand.med. Ole Reigstad Klinmed
16.05.2013 M.Sc. Deeqa Ali Klinmed
16.05.2013 master in public health Lucy Kululanga Helsam
23.05.2013 M.Sc. Tommy Aleksander Karlsen Klinmed
25.05.2013 cand.scient Ida Laake IMB
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1 

 

I juni 2012 vedtok fakultetsstyret mandat og sammensetning av et utvalg for utredning av etablering 
av en Master of Public Health. Utvalget avleverte en enstemmig rapport 15.mars 2013. Rapporten 
følger vedlagt. 
 
Medio april 2013 ble utredningen sendt på høring til de tre instituttene og Medisinsk Studentutvalg. I 
høringsbrevet ble det gitt uttrykk for at det var ønskelig med en bredest mulig høring og at 
utredningen skulle sendes til berørte avdelinger/fagmiljøer og at høringssvarene fra fagmiljøene ble 
sendt fakultetet. Vedlagt følger høringssvarene fra instituttene. Vi har ikke mottatt høringssvar fra 
studentene. 
 
Det fleste ser behovet for og er positive til å opprette en Master of Public Health, men mener 
utredningen ikke gir svar på vesentlige spørsmål, blant annet: 

• Forholdet til de øvrige masterprogrammer ved fakultetet 
• Undervisningsspråk – skal en MPH rekruttere internasjonalt eller nasjonalt 
• Fag som mangler eller er underrepresentert i en fremtidig MPH ved fakultetet 

Flere tar også opp spørsmålet om økonomien ved en eventuell etablering av en MPH og er redd for 
at det vil trekke ressurser fra de andre studieprogrammene. Det er også stilt spørsmålstegn ved om 
det er mulig å finansiere studieprogrammet med de forutsetninger som ligger i utredningen. 
 
Institutt for helse og samfunn understreker nødvendigheten av at studieprogrammet må være 
fullfinansiert og at de ikke kan ta i mot nye studenter og ansatte i et nytt studieprogram uten å bli 
tilført mer arealer. 
 
Basert på utredningen og høringssvarene kan det se ut som om det er lite synergier med de øvrige 
masterstudiene, og dekanatet vurdere det slik at det vil være nødvendig å bygge et miljø og studium 
"fra bunnen av".  De økonomiske vurderinger som utredningen legger til grunn er 
kunnskapsdepartementets finansieringsmodell, som er er innrettet for å håndtere inkrementelle 
endringer, og er derfor ikke egnet for å beregne inntekter ved opprettelse av et helt nytt studium. 
Dekanatet vurderer det derfor som nødvendig å foreta en nærmere økonomisk analyse av 
opprettelsen. 
 
Forslag til vedtak: 
Det medisinske fakultetsstyret tar utredningen og høringssvarene til etterretting. Fakultetsstyret ber 
dekanatet undersøke mulighetene for finansiering nærmere, inkludert muligheten for å øke 
arealene, før videre arbeid med studieplanen. 
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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  

Public Policy 
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Individual  

(knowledge, attitude, 
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http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utjevne-helseforskjellene-i-lopet-av-en-generasjon/Sider/default.aspx
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. 
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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. 
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Vår ref.: EL Deres ref.: Saksbeh.: El Dato:

7.3.2013

Oppgis ved all henvendelse

Opprettelse av Mastergrad i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Oslo under Det 
medisinske fakultet

Det vises til telefonsamtale i dag, der vi blir bedt om å komme med innspill til arbeidsgruppen som utreder 
muligheten for å opprette et masterstudium i folkehelsevitenskap ved UiO. 

Vi foreslår at gruppen åpner for at denne utdannelsen også kan omfatte infeksjonsepidemiologi, 
infeksjonsforebygging og smittevern. Det er stort behov for et bedre utdanningstilbud når det gjelder 
forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner i Norge, blant annet for hygienesykepleiere, leger 
som trenger tilleggsutdannelse i smittevern, og andre helseprofesjoner. Behovet for kompetanse i smittevern
omfatter ikke bare spesialisthelsetjenesten, men den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
tannhelsetjenesten. Dette gjenspeiles blant annet i at man nå både internasjonalt og nasjonalt ikke lenger bruker 
betegnelsen sykehusinfeksjoner, men helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikaresistens utgjør et betydelig folkehelseproblem. 
European Centre for Disease Prevention and Control anslår at 4,1 millioner pasienter rammes av HAI hvert år i 
EU, at 37.000 pasienter dør som en direkte følge av slike infeksjoner, og at 111.000 dør med HAI som en 
bidragende dødsårsak. Potensialet for forebygging er stort, og kostnadseffektiviteten av forebyggende tiltak
(infeksjonskontrollprogram) er høy, mye høyere enn for mange helseprogrammer, slik vist i tabell 1 og 2.

Tabell 1. Kostnad per spart leveår for ulike sykdomsforebyggende tiltak*

Intervensjon Kostnad/spart leveår (USD)

Infeksjonskontrollprogram                 1 786 - 7 143 
Cytologisk undersøkelse fra cervix hvert 3 år               14 300 
Kolesterolreduksjon, høyrisiko, fra 40 års alder               21 000 
Mammografi 50 - 65 års alder               90 100 
Mammografi 40 - 50 års alder             144 100
Kolesterolreduksjon, lavrisiko, fra 40 års alder             180 000
Cytologisk undersøkelse fra cervix hvert 2. år             451 200 
Cytologisk undersøkelse fra cervix hvert år          1 144 000 

* Wenzel RP. J Hosp Infect 1995;31:79-87

Åge Danielsen
Rådgiverne LOS AS
Akersgaten 20
0158 Oslo

Oslo sykehusservice
Avdeling for smittevern
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Tabell 2. Kostnad per oppnådd QALY for ulike sykdomsforebyggende tiltak og behandlinger

Program Kostnad per QALY (USD)

Screening av nyfødte for fenylketonuri                     < 1
Koronarkirurgi, venstre hovedarterie                 5 100
Infeksjonskontrollprogram     1 786 - 7 143
Behandling av alvorlig hypertensjon               11 400
Behandling av mild hypertensjon               23 175
Behandling av premature 500 - 999 g               38 580
Kontinuerlig ambulant peritoneal dialyse               57 100
Levertransplantasjon             250 000

Vi har forstått at noe av grunnlaget for etableringen av MPH-utdannelsen ved 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 viktig ved utdanning innen infeksjonsforebygging / smittevern med de utfordringene 
man nå står overfor i forbindelse med helsetjenesteassosierte infeksjoner. 

I dag finnes et nordisk samarbeidsprosjekt ved Nordic School of Public Health i Göteborg (NHV). Ved NHV 
kan man gjennomføre en utdanning til Diploma of Public Health (uten Masteroppgave) eller til en fullverdig 
Mastergrad (MPH) med et studieløp som gir kompetanse innen infeksjonsforebyggelse / smittevern. Det er 
usikkerhet om denne utdanningen vil bli videreført. Det gis også et tilbud for utdannelse til hygienesykepleier 
ved Høgskolen Diakonova (60 studiepoeng, men ingen videreutdanning til Master). Utdanningen ved 
Diakonova har et snevrere perspektiv enn det man ville ønske seg for en utdanning innen dette fagfeltet i Norge. 

Derfor ville utdanning inne infeksjonsforebyggelse / smittevern inkorporert i en generell MPH-utdanning ved 
UiO være et godt utgangspunkt for en fremtidig modell. Utdanningen 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 en slik utdannelse, og planene om å 
bruke ”elektive emner” på tvers, mellom profesjonsutdannelsene og en MPH vil kunne sørge for en effektiv 
ressursutnyttelse av lærerressurser. De 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. 

Oslo universitetssykehus har i henhold til Forskrift om smittevern i helsetjenesten ansvaret for Regionalt 
kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst. Fra 2012 har OUS også ansvaret for Nasjonal 
kompetansetjeneste for dekontaminering på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Begge funksjoner 
omfatter både spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten, og 
innebærer blant annet ansvar for undervisning og forskning innen smittevern. OUS har Norges største og 
bredeste smittevernfaglige miljø. Vi har derfor 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. 

Med vennlig hilsen

Egil Lingaas (sign) Geir Bukholm (sign) Linda Ashurst (sign)
Avdelingsleder Seksjonsleder Seksjonsleder
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Akershus universitetssykehus HF

1478 LØRENSKOG

Sykehusveien 25

Nordbyhagen

Telefaks: +47 67968861 Org.nr: 983 971 636

E-post: postmottak@ahus.no Web: www.ahus.no

Jan Frich
Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 905 290611 Dato:

e-post:   ek.kogstad@ahus.no 08.03.13

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.

aasefr
Typewritten Text
35/13 Master of public health



2

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.

Med vennlig hilsen

Else Karin Kogstad
Avd.sjef 
Leder av sekretariatet
Norsk nettverk for helsefremmende sykehus Ida Bukholm

Professor 
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Det medisinske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 
2. et., 0372 Oslo

Telefon: 22 84 53 00
Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no

Til:

MED KLINMED Institutt for klinisk medisin

MED IMB Institutt for medisinske basalfag

MED HELSAM Institutt for helse og samfunn

Dato: 18.04.2013

Saksnr..: 2012/5162 METTEGR

Høring - Etablering av en Master of Public Health

I juni 2012 vedtok fakultetsstyret mandat for utredning av etablering av en Master of Public Health. 

Utvalget ble nedsatt i november 2012 og bestod av følgende:

Åge Danielsen, leder 
Jeanette 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, sekretær for utvalget

Utvalget avleverte en enstemmig rapport 15.mars 2013. Før rapporten behandles i fakultetsstyret ultimo 

juni 2013 ønsker fakultetsledelsen instituttenes og berørte fagmiljøers vurdering av utvalgets forslag om å 

opprette en Master of Public Health ved fakultet. Vi ber derfor at rapporten sendes til berørte 

avdelinger/fagmiljøer og at innspillene fra avdelingene/fagmiljøene følger instituttenes høringssvar til 

fakultetet. 

Høringsfrist for instituttene er 20.mai 2012. Vedlagt følger rapporten.

Med hilsen

Frode Vartdal

dekan

Bjørn Hol

fakultetsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for medisinske basalfag 
Kontoradr.: Domus Medica, 
Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo 

Telefon: 22 85 13 87 
Telefaks: 22 85 14 93 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/imb 

 

Til: 
MED ØK Seksjon for økonomi 
 
 
 
Dato: 20.05.2013 

 Saksnr..: 2012/5162 EVAHMJ 

IMBs høringssvar vedr etablering av en Master of Public Health 
 

Vi viser til vedlagte høringsinnspill som er mottatt fra følgende miljøer ved instituttet: 

- Avdeling for ernæringsvitenskap ved professor Nanna Lien, på vegne av faglig leder Blomhoff 
og programrådsleder Kolset 

- Avdeling for biostatistikk ved professor og faglig leder Magne Thoresen 

- Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved professor og faglig leder Reidar Tyssen 

 

Høringsinnspillet støttes av instituttledelsen. 

 

 

Med hilsen 
 
Jan G. Bjålie 
Instituttleder 

Eva Helene Mjelde 
Administrasjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Eva Helene Mjelde 
22851180, e.h.mjelde@medisin.uio.no 
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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

Avdeling for ernæringsvitenskap: Professor Nanna Lien (på vegne av faglig leder Blomhoff 

og programrådsleder Kolset)

Avdeling for biostatistikk: Professor og faglig leder Magne Thoresen

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap: Professor og faglig leder Reidar Tyssen
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Kontoradr.: Stjerneblokka, Nedre Ullevål 9, 
0850 Oslo 

Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 

 

Til: 
MED ØK Seksjon for økonomi 
 
 
 
Dato: 21.05.2013 

 Saksnr..: 2012/5162 KNUTTST 

Høringssvar fra Helsam og underliggende fagmiljøer - Etablering av en Master of 
Public Health 
Vedlagt følger de høringsinnspill instituttet har fått fra våre avdelinger. Instituttet videreformidler 
kun de innspillene vi har fått, og har i utgangspunktet ingen overordnede faglige innspill til 
utredningen.   

Vi vil likevel understreke to organisatoriske aspekter vi er opptatt ved denne utredningen. For det 
første så mener vi det er helt vesentlig å understreke at en forutsetning for opprettelse av et nytt 
studieprogram er at det er fullfinansiert, og at kostnadene i programmet er godt kalibrert med de 
forventede inntektene. I tillegg så er vi opptatt av at Helsam neppe vil kunne ta i mot et nytt MPH-
program innenfor nåværende arealer. De forventede nye lærerkreftene som trengs, samt deres 
forskningsaktivitet, vil kreve mer plass enn vi har til rådighet i dag.    

 

 

Med hilsen 
 
Jeanette H. Magnus 
instituttleder       

Knut Tore Stokke 
administrasjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Vedlegg: Høringsinnspill fra avdelingene samfunnsmedisin, allmennmedisin, etikk og helsefag.  
 
Saksbehandler: 
Knut Tore Stokke 
22850509, k.t.stokke@medisin.uio.no 
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Kommentarer til forslag om Master i Public Health 

Senter (SME) for medisinsk etikk er positiv til forslaget om opprettelse av en slik master som 

vil dekke et viktig behov i samfunn og helsetjeneste. Særlig er vi positive til den 

tverrvitenskapelige og flerfaglige profilen som forslaget legger opp til med en fin 

dimensjonering av obligatoriske og valgfrie emner, samtidige som viktige fagområder kan 

undervises på tvers i studiet.  

SME ønsker spesielt en formulering i planen der det står at de fagmiljøer som representerer 

tverrfaglige emner vil bli inkludert direkte i planlegging av innføringskursene. Etikk er et slikt  

emne som vil bli viktig i studiets tverrsgående undervisning. Vi vil nevne prioriteringer i 

helsetjenestene, forskningsetikk , vitenskapsetikk og vitenskapsteori, helse, sykdom og 

sykerolle, samt beslutningsprosesser, pasientmedvirkning, selvbestemmelse og metoder for 

etisk refleksjon i folkehelsearbeid som noen slike viktige tema som kan inngå i 

hovedmodulene på nivå 1. og 2.  

I tillegg vil det kunne lages elektive emner i medisinsk etikk og folkehelseetikk som også kan 

tilbys i de andre masterstudiene. Kanskje særlig gjelder dette en innføringsmodul  i 

medisinsk og helsefaglig etikk som per i dag mangler i alle masterstudiene. 

Når det gjelder Fordypningsløp B: Ulikheter i helse og etikk – Global helse og ulikhet – ethics 

of fair benefit forslår vi følgende omformulering. 

- Innhold og læringsutbytte: Kurset vil diskutere samhandling mellom profesjoner og 

nivåer i helsetjenesten. Sosiale og strukturelle determinanters rolle i genereringen av 

helseulikheter og etiske utfordringer og retningslinjer knyttet til fordelingen av 

globale helse- og forskningsgoder. Teorier, normative rammeverk og retningslinjer 

for fordeling av nasjonale og globale helse- og forskningsgoder 

For SME  

Per Nortvedt 
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Høring – Etablering av en Master of Public Health 

 

Avdeling for helsefag har følgende innspill til rapporten fra utvalg for etablering av Master of 

Public Health. 

 
13.05.13  

 
  
  

 

Slik den er skissert i rapporten virker en Master of Public Health lagt til Institutt for helse og 

samfunn ved Universitetet i Oslo i hovedsak godt begrunnet og gjennomførbar. Vi mener 

imidlertid at den fremstår som mer medisinsk orientert enn den bør være, både når det gjelder 

innhold og hvilke samarbeidspartnere, fag- og befolkningsgrupper som favnes, og at de 

sentrale folkehelsefeltene bør løftes tydeligere fram. Videre vil det være viktig å avklare 

forholdet mellom dette masterprogrammet, de resterende ved fakultetet og ikke minst hvordan 

en Master of Public Health er tenk inn som en del av den planlagte Mega-masteren. Følgende 

punkter mener vi det er nødvendig å reflektere nøye over: 

 Samarbeidspartnere er for snevert beskrevet. De viktigste aktørene mangler. Følgende 

må med: 

o KS, evt andre kommuner enn Oslo  

o Rehabiliteringsinstitusjonene (f. eks. ved Virke rehab.) 

o Habiliteringsinstitusjonene 

o Frisklivssentraler 

o Frivilligheten (f. eks. ved Frivillighet Norge) 

 Temaer som er for svakt tydeliggjort og bør løftes bedre frem: 

o Habilitering 

o Barn- og ungdomshelse 

o Kjønns- og minioritets-etnisitetsperspektiver 

 Rekruttering 

o Planen kan synes å være litt lettvint ifht å avvise at en MPH ikke vil affisere 

rekruttering til eksisterende MA-programmer 

 Profil må bli tydelig kommunisert 

o Avklaring i forhold til en eventuell Mega-master 

o Likheter/forskjellighet til eksisterende MA-programmer ved UiO 

 Planen for MPH legger vekt på at studiet utvikler ferdigheter, noe som 

sannsynligvis er tenkt som særskilt profil sammenlignet med de mer 

forskningsrettede master-programmene. Alle master-programmer skal 

vektlegge utvikling av ferdigheter. Det er derfor behov for en klarere 

beskrivelse av hvilke særskilte ferdigheter MPH vektlegger. Samtidig 

skal det være utbyttbare komponenter og det tenkes felles undervisning 

med andre programmer. Dette kan igjen føre til utvisking av 

forskjellene mellom programmene. Disse forholdene må tydeliggjøres i 

det videre arbeidet.  
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 Planen fremhever sin tverrfaglighet, samtidig som tverrfagligheten ved 

eksisterende MA-programmer undervurderes i fremstillingen. Det er 

vanskelig å se at tverrfagligheten er større i MPH enn andre. Det er vel 

heller slik at tverrfagligheten er annerledes.  

o Tydeliggjøre likhet/forskjell til andre folkehelseprogrammer spesielt ved UMB 

og HIOA 

 Planen omtaler kjerneområder og fordypningsområder. Det er vanskelig å forstå om 

dette er det samme eller to ulike inndelinger. Dette må klargjøres i en endelig plan 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hilde Bondevik 

programleder 
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Høringsnotat – Avdeling for samfunnsmedisin  - MPH, UiO 

 

I.Innledning  
 Vi på avdeling for samfunnsmedisin er glade for at det er vilje til å arbeide med en Master i Public 
Health, og vil innledningsvis understreke at vi synes det er svært viktig at et slikt masterprogram 
opprettes.  En ny MPH ved UiO kan møte utdanningsbehovet for kommuneleger og andre som skal 
bli spesialister i samfunnsmedisin, et behov som ide siste 15 år har vært lite ivaretatt i Norge.  
Nettopp derfor må vi også si innledningsvis at vi synes det er uheldig at det foreliggende arbeidet 
ikke har vært forankret i organisasjonen i forkant. De ansatte ble ikke tatt med på råd når det gjaldt 
sammensetning av utvalgsmedlemmene, prosessen har ikke vært åpen, og allmøter ble først 
arrangert noen uker før rapporten skulle leveres. Vi har dessuten vanskelig for å forstå hvorfor en 
ikke aktivt har trukket på våre administrative, faglige og studentrettede erfaringer gjennom de siste 
13 år med driften av et svært vellykket masterprogram i internasjonal helse.  Nedenfor kommer vi 
med noen kommentarer, men vil beklage at vi ikke har hatt tid til å gå grundigere inn i dette, siden vi 
ikke mottok høringsutkast før 1.mai.  
 

II.Innspill til innhold 
 

1. Målgruppe. Dette bør det jobbes mer med før man setter i gang. Vil de med ”personlig 
engasjement”  søke? Det avhenger kanskje først og fremst av karrieremulighetene etter 
studiet. Man bør jobbe mer med å tilpasse programmet til for eksempel leger under 
spesialistutdanning i samfunnsmedisin og arbeidsmedisin ,   helsesøstre, rådgivende leger i 
NAV, folkehelsekoordinatorer i kommunene etc.  

2. Mens HELSAM er det eneste insituttet i Norge med spisskompetanse innen kulturelle, 
antropologiske og historiske perspektiver på helse og sykdom, ser det foreslåtte MPH-
programmet ut til å legge spesielt lite vekt på undervisning innen disse områdene. Dette står i 
kontrast til dokumentene det er henvist til (Calhoun et al 2008 og Otok et al 2011), som begge 
legger betraktelig mer vekt på kulturelle og samfunnsvitenskaplige perspektiver innen 
folkehelsevitenskap enn forslaget for Oslo gjør.1 Sammenliknet med modellen man sier man 
vil legge seg opp til, ser Oslo-forslaget dermed ut til å ville underfokusere et fagområde der 
HELSAM har spesielle fortrinn. Vi mener dette vil være et dårlig strategisk  valg. Blant  de tolv 
kjernekompetanseområdene som the Association of Schools of Public Health i USA fremhever 
for MPH-programmer er "Social and behavioural sciences" og "Diversity and culture" (Calhoun 
et al 2008). Gitt kompetansegrunnlaget og -mulighetene som finnes på HELSAM, og 
også økende samfunnsmessige utfordringer knyttet til bl.a migrasjon og kroniske sykdommer 
foreslås det at forslaget  endres slik at disse to "kjernekompetanseområdene" får en plass i 
det nye programmet. Dette vil også bidra til å differensiere det nye programmet fra 
konkurrerende tilbud. Konkret foreslås det at "helse, kultur og samfunnsvitenskaplige 
perspektiver" innføres som et av kjerneområdene i programmets nivå 1 og 2, evt også som et 
fordypningsområde i nivå 3.  

3. Det bør være moduler for området "Arbeid, helse og velferd" i en ny MPH. Dette omfatter  
bla. tidligere fagområder som arbeidsmedisin, sosialmedisin, trygdemedisin og  
arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsdepartementet (AD) og Forskningsrådet kartlegger nå 

                                                           
1
 Oslo-forslagets avsnitt om "Innhold, oppbygging og struktur", for eksempel, kopierer store sett ordrett Otoks  tabell 1, men 

av de få tingene som er utelatt er en ekvivalent til "social and behavioural sciences" under "populasjonshelse og 

helsedeterminanter". Tilsvarende har forslaget også utelatt en ekvivalent til Okoths "health anthropology" under "tverrfaglige 

emner". 
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situasjonen for arbeidshelse i Norge, og  AD kunne være en mulig bidragsyter inn i 
programmet dersom vi sørger for en slik modul. I forslaget er arbeidshelse/yrkesmedisin 2 av 
8 delemner under emneområdet "populasjonshelse og helsedeterminanter" som er på 20 
studiepoeng tilsammen. Til sammenligning har Harvard School of Public Health sin MPH. 
Occupational and Environmental health som en av 7 core courses. Se mer i punkt 9 nedenfor. 

4. Internasjonal profil. Når det gjelder den ”internasjonale profilen” (side 7) mener vi 
programmet ikke bør overdrive. Læringspotensialet fra internasjonal samhandling er langt 
viktigere enn de 5-10 studentene fra andre land som kunne tenkes å søke på denne MPH-
utdanningen. At det skulle være ”et stort potensial for rekruttering av internasjonale 
studenter som ønsker å jobbe med folkehelse i sitt hjemland” (side 14) er tvilsomt hvis 
programmet samtidig skal være relevant for behovene i forbindelse med de store 
helsereformene hos oss. .Henvisningen til Meld.St.11 om den globale helsepersonellkrisen er 
irrelevant sett på bakgrunn av at 40 studieplasser i året ligger inne i et eksisterende 
masterprogram ved fakultetet, inkludert et fokus på global policy. 

5. Samarbeidspartnere er veldig snevert definert, spesielt vil vi påpeke at aktører med erfaring 
med brukernære prosjekter er så godt som fraværende. Aktuelle partnere er for eksempel 
ideelle/frivillige  organisasjoner som driver prosjekter på grunnplan, som for eksempel Kirkens 
Bymisjon, og kommunale lokalt forankrede organisasjoner (Oslo  kommune, frisklivssentraler 
etc).! 

6. På side 13 og 14 i forslaget er det tatt med et detaljert forsag til fordypningsemner på nivå 3. 
Det bør tas med et fordypningskurs i kvalitative forskningsmetoder. Det er helt avgjørende 
at et slikt kurs inkluderes i programmet hvis det skal bli mulig å gjennomføre og veilede 
masteroppgaver som helt eller delvis benytter slike forskningsmetoder (som forutsatt på nivå 
4 i det foreslåtte masterprogrammet). 

7. Vi vil peke på at at utvalget ikke har arbeidet nok med begrunnelsen for et slikt program. 
Samfunnshelse er en ”lillebror” i medisinen som fag,  med lite status sammenliknet med 
basalmedisin og kliniske medisin. Det siste gjør det også nødvendig å kjempe for friske midler 
fra staten for å svare på den utfordringen som de utvilsom har gitt oss i de store 
helsereformene.  Vi mener også at de store helsereformene, eller ”bestillingen fra samfunnet” 
ikke følges opp i programmets mål, innhold og struktur. I stedet blir en som leser usikker på 
om en snakker om et engelskspråklig, norsk eller språkblandet program, og det synes å legges 
større vekt på europeisk akkreditering enn på relevans for norsk helsevesen.   
 

 
III.Utdyping av fagområdet ”Arbeid, helse og velferd”.  
Arbeidshelse handler om å motvirke negative helseeffekter av arbeid, men også om å understøtte 
god helse og funksjon i arbeid. Arbeidsmiljøet har derfor stor betydning, ikke bare for den enkelte 
men også for samfunnet og samfunnsøkonomien i stort. Trygdemedisin er nært knyttet til denne 
koblingen mellom arbeid, helse og produktivitet. Siden økt pensjonsalder, attføring og økt andel av 
befolkningen i arbeid er såpass viktig ut fra den generelle demografiske og økonomiske utviklingen i 
samfunnet ( i tillegg til et rent folkehelseperspektiv), bør forholdet mellom arbeid og helse få noe 
større vektlegging i et MPH studium. På denne måten vil MPH studiet lettere også få rekruttering fra 
Bedriftshelsetjenesten, NAV og andre etater under arbeidsdepartementet, og koblingen mellom 
arbeid, helse og samfunnsøknonomi vil kunne gi grunnlag for en spesialitetsmodul i tillegg til de 
foreslåtte 4.  
 
En mulighet for å tydeliggjøre dette feltet mer er at a modul 2 (ref. side 12 i rapporten) blir omdøpt 
til Arbeid, helse og samfunn, miljømedisin. Modulen kan styrkes med bidrag/kobling til viktige 
sektorer i norsk arbeidsliv som Oljeindustri, fiske og transport (feks. Sjøfart),hvor Norge har betydelig 
aktivitet og kompetanse. Eksempelvis Skiftarbeid, ekstreme miljøer, 24-timers samfunnet. NAV sin 
rolle og Trygdemedisinen bør også være en viktig del her. Smittsomme-og ikke-smittsomme 
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sykdommer kan da flyttes til modulen Helseopplysning og helsefremmende arbeid (henger sammen 
med smittevern, forebyggende helsearbeid). Demografi kan kanskje flyttes til tverrfaglige emner 
siden det jo må integreres på tvers av hovedmodulene. 

 
 
 

IV. Betydningen av forankring  
På side 20 henvises det til en prosess med en  arbeidsgruppe som ble nedsatt for å utrede en master i 
public health for noen år siden. Vi vil bare understreke at vi den gang ikke fikk høre om  
arbeidsgruppen før den presenterte sitt arbeid, som blant annet inneholdt tanker om en 
samorganisering mellom kunnskapssenteret, FHI og UiO. Vi kjenner ikke til hvem som nedsatte 
denne arbeidsgruppen, men det var så vidt vi vet ikke dekanus ved det medisinske fakultet. 
Prosessen feilet etter vår mening fordi den slett ikke var forankret blant de ansatte. Vi må lære av 
denne prosessen i dette forløpet og sikre oss at vi unngår tilsvarende feil. En slik forankring blant de 
ansatte, som i utgangspunktet altså er positivt innstilt til en Master of Public Health, vil tross alt 
utgjøre grunnstammen i det nye programmet, og er helt vesentlig for at programmet skal bli bra. Det 
er de faglige ansatte som skal fylle programmet med innhold. 
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Innspill til MPH-utredning fra Avdeling for allmennmedisin 

I MPH-utredningen er det faglige innholdet formulert på en så overordnet måte at det ikke er helt 

enkelt for oss å se om programmet treffer blink også i forhold til den målgruppen vi har i tankene, 

nemlig kommunelege 1/kommuneoverleger. 

Mens økonomi/administrasjon er løftet tydelig fram, savner jeg tydelige overskrifter med adresse 

til ledelse av lokalt, praktisk samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene. Her benyttes det noe uklare 

begrepet "helse og sosialpolitikk" som kanskje burde vært operasjonalisert slik at det tydelig 

framgikk at dette både dekker en ren politisk dimensjon men at det også må handle om utvikling 

og ledelse av praktisk folkehelsearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Noen konkrete eksempel kunne vært tatt med for å illustrere dette så som samarbeid med NAV (ex 

i arbeidet med å forhindre frafall fra videregående skole), samarbeid med frivillig sektor, lokalt 

smittevern/resistensforebygging samt andre lokale miljøutfordringer. 

SMÅPLUKK: 

Når det gjelder læringsutbytte (side 11, kulepunkt 4) ville vi lagt til et lite ord: "også", dvs "få 

innsikt i ulikheter i helse OGSÅ ut fra et etisk perspektiv". I kulepunkt 7 under sammen 

opplistingen, kunne man kanskje føye til "nasjonalt og lokalt" for på tydeliggjøre (går ut fra at 

dette er ment implisitt). 

Tilsvarende i punktet om ferdigheter (side 11, punkt 2): her kunne man lagt til ordet "lede" samt 

føye til "lokalt og nasjonalt! 

Overskriften til Fordypningsløp D (Helse og sosialpolitikk): her ville vi lagt til "i folkehelsearbeidet" 

etter Helseøkonomi, politikk og administrasjon". Kfr det som står foran om at begrepet "helse- og 

sosialpolitikk" bør operasjonaliseres. 

 

Jørund Straand, avdelingsleder 
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Universitetet i Oslo 
Institutt for klinisk medisin 
 

Postadresse:  
E-post:  
http://www.med.uio.no/klinmed 

 

Det medisinske fakultet 

Dato: 18. juni 2013 

Høringsuttalelse: Etablering av en Master of Public Health  
 

Institutt for klinisk medisin ser behovet for og er positive til opprettelsen av en Master of Public 
Health ved Det medisinske fakultet. Også innen de ulike kliniske disipliner er det et økende behov 
for bedre systemforståelse vedrørende de sosiale og samfunnsmessige betydninger for helse både 
nasjonalt, men også internasjonalt. Det er økende forekomst av livsstilssykdommer innen de fleste 
kliniske spesialiteter, mens det er lite fokus på forebygging av disse tilstandene både når det gjelder 
behandling og forskning. Vi ser verdien av at også klinikere får bedre kunnskap innen dette 
fagområdet. Dette vil igjen kunne ha innflytelse på forståelse og utviklingen av tiltak innen de ulike 
kliniske spesialiteter og også med tanke på å bedre intensjonene innen samhandlingsreformen.  

Et opplegg tilsvarende forskerlinjen er også interessant, men dette må avklares bedre mht 
finansieringsordninger gjennom Lånekassen eller mulighet for stipender.     

Det foreligger allerede flere tilgrensende masterstudier ved Medfak. Det bør avklares bedre 
hvordan disse eventuelt overlapper hverandre og hvordan de ulike studiene kan dra nytte av 
hverandre. Det bør også spesifiseres tydeligere hva kandidatene på studiet kvalifiseres til. 

Det har kommet innspill fra enkelte av Klinmeds klinikker vedrørende bekymring rundt 
ressursspørsmålet og behovet for å avklare bedre hvilke konsekvenser dette har bemanningsmessig 
og økonomisk. Det er også viktig å avklare ytterligere om det reelle søkergrunnlaget er til stede.  

 

Med hilsen 
 
Ivar P. Gladhaug      Drude Fugelseth 
instituttleder       nestleder 
 
 
Vedlegg: innspill fra klinikkene (3 stk) 
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Høringsuttalelse fra KKM, mail per 27.5.13 

 

Hei!  
 
Kort kommentar:  
Vi synes det er fint om UiO også kan få et slikt tilbud, men vi er bekymret for hva dette vil bety for 
våre andre oppgaver med tanke på økonomi og antall stillinger.  
 
På vegne av forskningslederne i KKN.  
 
 
Med vennlig hilsen  
Agnete Hager  
Adm. koordinator  
Klinikk for kirurgi og nevrofag  
Universitetet i Oslo  
Tlf: 23 07 08 71  
E-post: agnete.hager@medisin.uio.no 

mailto:agnete.hager@medisin.uio.no�
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Institutt for klinisk medisin 
v/ Jorun Ur 
 
Høringsuttalelse 
 - forslag om å opprette en Master of Public Health ved Det medisinske fakultet 
 
Viser til e-post fra Jorun Ur 6. mai og rapport fra utvalg for etablering av Master of Public 
Health av 15.mars 2013. I e-posten er vi særlig bedt om å svare på følgende spørsmål: 

1. Hvordan vurderer dere den generelle relevansen av dette studiet for fakultetet - er det 
behov for et slikt studie? 

2. Hvordan vurderer dere relevansen for dette studiet for deres fagmiljø 
a. hvilken nytte kan dere ha av samhandling inn mot et slikt studie? 

3. I hvilken grad vurderer dere at et slikt studie kan være aktuelt for deres ansatte? 
4. Andre kommentarer? 

 
Våre innspill er i all hovedsak av generell, overordnet karakter (pkt 4) og knyttet til at vi 
opplever rapporten fra utvalget som litt mangelfull på enkelte punkter, og således at det på 
bakgrunn av rapporten ikke er lett å gjøre seg opp en mening om opprettelsen av dette 
masterprogrammet ved MedFak. Vi er særlig opptatt av rapportens beskrivelse av 
søkergrunnlag og ressursbehov, men har også noen andre overordnede innspill.  
 
Når det gjelder søkergrunnlag kan en på bakgrunn av den øverste tabellen på side 16 få 
inntrykk av at det i de to siste årene (2011 og 2012) har vært et stort udekket behov for 
studieplasser for master i Public Health i Norge, særlig kan det se ut til at dette behovet har 
vært stort på Østlandet. Dette er et sterkt argument for opprettelsen av et slikt program på 
UiO. Imidlertid savner vi informasjon over hvor mange av disse søkerne som faktisk er 
kvalifiserte søkere. Med referanse til den andre tabellen på side 16 ser vi for eksempel at i 
2012 var det 757 søkere til masteren i Health Economics, Policy and Management, hvorav 
bare 88 var kvalifiserte søkere. Hvis noe lignende er tilfellet for masteren i Public Health er 
beslutningsgrunnlaget knyttet til antallet søkere/udekket behov ufullstendig. Vi synes for 
øvrig at det er viktig at MedFak er i dialog med UMB om opprettelsen av en konkurrerende 
master i Oslo området. Det vil være svært uheldig (og dårlig samfunnsøkonomi) om et 
program på Ås som har en lengre tradisjon vil få færre søkere som følge av denne 
nyopprettelsen.  
 
Når det gjelder ressursbehov mener vi at dette ikke er tydeliggjort godt nok i rapporten. Det er 
bla viktig å få avklart om den nye masteren vil innebære at annen aktivitet på MedFak blir 
fortrengt – enten ved at areal må omdisponeres eller at akademisk personell/fagpersoner 
flyttes/at stillinger ikke erstattes ved naturlig avgang/oppsigelse. Vi mener at ulike scenarioer 
må tydeliggjøres bedre. Det må bla komme mye klarere frem hvordan det er mulig å 
eksternfinansiere stillinger. Forutsetningene som ligger til grunn for beregningen av 
inntektene til fakultetet på side 21, særlig gjennomføringsprosenten på 90 og tildelingen av 80 
nye studieplasser, virker forøvrig relativt optimistiske.  
 
Vi ønsker også å påpeke at det er litt utydelig hva disse kandidatene i Public Health 
kvalifiseres til. Det fokuseres på økte nasjonale behov som følge av samhandlingsreformen, 
samtidig som det argumenteres for et internasjonalt program. Det kan altså se ut til at 
programmet er ment å dekke et behov for økt kompetanse/videreutdanning i norske 
kommuner og HF (som kanskje ikke er så aktuelt for internasjonale søkere), men med 
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undervisning på engelsk (som kanskje vil være krevende å følge for ansatte i norske 
kommuner med behov for økt kompetanse). Dette henger ikke helt sammen. 
 
Når det gjelder de tre første spørsmålene instituttet ønsker svar på, er vi i lys av våre 
overordnede innspill over, altså usikre på om det er behov for et master studium i Public 
Health på MedFak (spørsmål 1).  
 
Hvis det er slik at studiet blir opprettet vil det imidlertid være relevant for vårt fagmiljø å 
bidra til undervisning (spørsmål 2 og 3). Vi driver klinisk helsetjenesteforskning på et av 
Norges største akutt sykehus og våre ansatte har høy kompetanse både innenfor det en kan 
kalle samhandlingsforskning og helseøkonomisk forskning. Vi håper derfor at vår kompetanse 
vil bli utnyttet i det konkrete arbeidet med å utarbeide en fagplan/kursportefølje om det blir 
besluttet at programmet skal opprettes. Vi tror at vår kompetanse vil kunne komplettere den 
kompetansen som per i dag er samlet på Institutt for Helse og Samfunn (Helsam), og slik sett 
kunne bidra til å bygge bro mellom Helsam og Institutt for klinisk medisin. Det er forøvrig 
flere kliniske miljø på Ahus som vil kunne utnyttes til undervisning innenfor et slikt mulig 
program, for eksempel vil vi nevne helsemessige konsekvenser av demografisk utvikling, med 
økende andel av eldre med nevrodegenerative sykdommer (bla demens/Alzheimer) hvor Ahus 
har akademisk spisskompetanse. 
 
 
 
På vegne av Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin 
 
 
Hilde Lurås 
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Klinikk psykisk helse og avhengighet 
Det medisinske fakultet 
 

 

Klinikk psykisk helse og avhengighet 
Universitetet i Oslo 
Postboks 1039 Blindern, 0316 Oslo 
postmottak@medisin.uio.no 
 
www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/klinikker/psykisk-helse-avhengighet/ 

 

Institutt for klinisk medisin 
v/ Jorun Ur 

Dato: 18. juni 2013 
 

Høring - Etablering av en Master of Public Health 
 

Klinikk PHAs samlede kommentarer 
 
1.) Vi regner med at det har vært gjennomført en grundig gjennomgang av fakultetets 
masterutdanninger hvor det har blitt sett på eventuelle overlapp med innhold skissert i MPH.  
 
2.)  I forbindelse med prosessen med overlappende emnegrupper for masterprogram, er det 
positivt å ha flere programmer og spille på. Dette gjelder spesielt i forhold til muligheter for 
samkjøring av undervisning / deltakelse på undervisning og / eller mulighet til å velge emner på 
tvers av de ulike masterprogrammene.  
 
3.)  Vi ser ikke at MPH er relevant for våre ansatte i særlig grad.  
 
4.) Det er lagt opp til finansiering gjennom studiepoengproduksjon og tildeling av studieplasser.  
 
Vi mener finansiering gjennom studiepoengproduksjon bør gjøres gjeldene for alle mastere, også 
Institutt for klinisk medisins ene masterprogram; masterprogrammet i psykososialt arbeid - 
selvmord, rus, vold og traumer som i stor grad finansieres gjennom studieavgift. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ingrid Melle 
Forskningsleder 
Klinikk PHA 
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Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in  
Health Economics and Management - inndeling i studieretninger 

Sakstype: Vedtaksak 
Saksbehandler: Brita Scheel Rey 
Arkivsaksnummer: 2013/7039 
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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Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
Postadr.: Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo 
Besøksadr.: Forskningsveien 3a, Harald 
Schjelderups hus, inngang 2 
 

Telefon: 22 84 51 00 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
Org.nr.: 971 035 854 

 

29092012/revidert 04052013 

  

 
  
  

Ny kursstruktur for 
 

The Master’s Degree Program in Health 
Economics, Policy, and Management (IMA) 

 
og 
 

European Master in Health Economics and 
Management (Eu-HEM) 
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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. 
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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�
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 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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Kurskode og -navn Forelesning Seminar

HECON4100 Fundamentals of health economics 16 0

HMAN4100 Fundamentals of management 16 0

HMET4100 Fundamentals of statistics
1

16 8

HGOV4100 Fundamentals of health care systems 16 0

HLAW4100 Fundamentals of health law 16 0

HMED4100 Fundamentals of medicine 16 0

HMAN4210 Leadership and management 16 0

HMAN4220 Health organization development and design 16 0

HFIN4210 Finance 16 0

HFIN4220 Investments 16 0

HFIN4230 Cost accounting 16 0

HFIN4240 Budgeting 12 0

HECON4210 Demand for health and health  insurance 16 0

HECON4220 Payment systems for health care providers 16 0

HECON4230 Optimal regulation 16 0

HECON4240 Topics in health economics 16 0

HECON4250 Efficiency analyses in health care 12 0

HECON4260 Need analyses and formula funding 0 0

HEVAL4200 Fundamentals of economic evaluation in health care 16 0

HMAN4230 Internship 0 0

HMET4310 Research design 12 0

HEVAL5110 Valuing health 16 0

HEVAL5120 Modeling in economic evaluation I 16 8

HEVAL5130 Modeling in economic evaluation II 16 0

HEVAL5140 Methods for effectiveness evaluations in health care 16 0

HEVAL5150 Risk and uncertainty in health and health care 0 0

HMAN5140 Topics in priority setting 16 0

HMAN5150 Management in practice (HR-management) 16 0

HMAN5160 Integrated care models 0 0

HMAN5170 Evidence based policy formulation 0 0

HLAW5110 Labor market regulations 16 0

HMET5320 Qualitative methods 16 0

HMET5330 Linear regression analyses 16 8

HMET5340 Non-parametric methods 16 8

HMAN5200 Topics in health management 0 0

HFIN5200 Topics in finance 0 0

HECON5200 Topics in health economics II 0 0

HEVAL5200 Topics in economic evaluation 0 0

HLAW5200 Topics in health law 0 0

HMET5200 Topics in statistics 0 0

HIMA5500 Master thesis IMA 0 0

HHEM5500 Master thesis HEM 0 0

Multiplikator 4,5 2,5

Undervisning
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Total 2034 80

Grand total 5148

Timeramme (gammel IMA + ny HEM) 5148
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Semester-

oppgave

Master-

oppgave

Semester-

oppgave

Skole-

eksamen

Master-

oppgave

Lage 

oppgave

0 45 1

0 0 45 0 1

0 45 1

0 0 45 0 1

0 45 1

0 0 45 0 1

0 23 1

0 23 1

0 23 1

0 23 1

0 23 1

0 23 1

0 22 1

0 22 1

0 11 0

0 22 1

0 11 1

0 0 0

0 22 1

25 0 0 1

0 30 1

0 22 1

0 18 1

0 16 1

0 16 1

0 0 1

0 16 1

0 16 1

0 0 0

0 0 0

0 16 1

0 22 1

0 20 1

0 10 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 0 30 0

15 0 15 0

1 25 1,5 1,5 12 4

Eksamen/sensurVeiledning
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25 1125 202,5 877,5 684 120
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Learning outcomes: 
By choosing a specialization in Health Management, Health Economics or Economic 
Evaluation, you will be able to go into depth in a field that specifically interests you. If 
you rather would like to gain a broader perspective of Health Economics, Policy and 
Management, you must choose the General program which will give you the opportunity 
to gain knowledge, skills and competencies from all three fields. 
 
Upon completing the programme, you should be able to have knowledge, skills and 
competencies of the specialization/general program you have chosen: 
 
Health management 
Knowledge   
You will gain knowledge of: 

• the management tools and techniques used to design and manage successful 
organizations  

• core financial accounting and control principles 
• the work of management accounting, incorporating budget preparation and budget 

appraisal 
• ethical principles and principles of priorities 

 
Skills 
You will learn how to: 

• analyze and evaluate complex policy and organizational challenges at both the micro 
level and at higher levels within health care systems 

• differentiate between the functions, roles and responsibilities of healthcare managers 
• make successful negotiations 
• define and apply key quality concepts in health care organizations 
• manage organizational processes, including redesigning organizations 
• effectively and efficiently foster innovation within care settings 
• demonstrate personal and professional ethical responsibility in all managerial and 

organizational decision making 
 

 
Competence 
You will attain competences: 

• of organizational analysis  
• of communication  
• of medical ethics  
• to meet challenges on a multitude of levels within health care systems. 
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Health economics 

Knowledge 

You will gain knowledge of: 
• the key analytical reasoning and tools of health economics and their normative 

foundations and ethical implications 
• basic economic theories and models of regulation applied to health care providers as 

GPs, hospitals and long-term care organizations 
• the health-related behavioral determinants and an overview of some recent policies 

aimed at improving the populations’ lifestyles 
 
Skills 

You will learn how to: 

• use economic models to understand behaviors of actors in the health care sector 
• do analyses of needs for health care services 
• make analyses of efficiency and quality of health care organizations 
• find and utilize relevant data sources describing  
• use relevant econometric models for the analysis of the economic agents’ behavior 

 

General competence: 

You will attain: 

• competence to apply economic concepts and models to the fields of demand for 
health, demand for health services, demand for health insurance, provision of health 
insurance and provision of health care. 

• competence to describe, analyze and critically address economic aspects of health care 
organizations 

 

Economic evaluation 

Knowledge 

You will gain knowledge of: 

• economic theories and models of health program evaluations 
• basic theories of decision making under uncertainty 
• key concepts of pharmaceuticals pricing and market access 

 
Skills 

You will learn how to: 

• develop decision tree models and Markov models for economic evaluation of 
pharmaceuticals and health technology and evaluate uncertainty in such models 



• develop and perform simple health technology assessment studies 
• understand and analyze EU pharmaceutical legislation related to relevant cases/topics 

 

General competence: 

You will attain: 

• competence in distinguishing different decision-making frameworks, like informed 
decision making, situated judgment, political decision making 

• experience in different methods to estimate the effects of a treatment or a policy 
intervention 



Learning outcomes  

At the European Master in Health Economics and Management (Eu-HEM) you will 
develop competences and expertise in the field of health economics and policy, health 
care management, health law and regulation. 

EUHEM prepares students to staff and executive positions in organizations, institutions and companies 
involved in health care provision. A key to the fulfillment of steady job in this sector is awareness of the 
societal relevance of health care and the implied constraints imposed by social rules, regulations and the 
law. The programme therefore aims to develop competences and expertise in the field of health economics 
and policy, health care management, health law and regulation. 

  

The prospective candidate will develop:  

• Ability to use disciplines and concepts required in formulating, implementing and evaluating strategic 
choices in health care  

• Knowledge of key options in the policy, planning and financing of health care services  

• Understanding of the diversity of international health policies  

• International and comparative views on solutions and best practices  

• Practical experience in managerial issues;  

• Long-run orientation in problem analysis and solving  

• Basic quantitative skills and the ability to apply them in a problem-solving context;  

• Communication and co-operation skills  

• Knowledge of the objectives of health care systems and how the choice of objective may carry over to 
priority setting  

  

Learning outcomes for the six specializations 

In the 2nd and 3rd semester you must choose one of six specializations. The learning outcomes for each 
specilization is outlined below. 

• Management of health care institutions  

• Economic evaluation in health care  

• Health economics (research track)  

• Decision making in health care  

• Global health  

• Health insurance and financing 
   

 

Management of health care institutions 

Healthcare institutions are complex and dynamic. The nature of organizations requires that managers 
provide leadership, as well as the supervision and coordination of employees. Often managers must 

http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/learning-outcomes/#Management�
http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/learning-outcomes/#Economic evaluation�
http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/learning-outcomes/#Health Economics�
http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/learning-outcomes/#Decision making�
http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/learning-outcomes/#Global health�
http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/learning-outcomes/#Health insurance�
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consider external and internal domains in carrying out tasks and making decisions. The external domain 
refers to the influences, resources, and activities that exist outside the boundary of the organization but that 
significantly affect the organization. These factors include community needs, population characteristics, 
reimbursement issues as well as government plans. The internal domain refers to those areas of focus that 
managers need to address on a daily basis, such as ensuring the appropriate number and types of staff, 
financial performance and quality of care. Keeping the dual perspective requires significant balance on the 
part of management of health care institutions. 

After completing the specialization students will 

• Understand the management tools and techniques used to design and manage successful organizations  

• Develop a good understanding of core financial accounting and control principles.  

• Gain competence in reading and understanding financial statements and develop a robust understanding 
of the work of management accounting, incorporating budget preparation, budget appraisal, costing, and 
financial appraisal techniques.  

• Take a practical approach to funding negotiation and negotiation in general.  

• Be able to describe leadership domains and competencies and compare leadership styles  

• Be able to differentiate between the functions, roles and responsibilities of healthcare managers  

• Be able to define and apply key quality concepts  

• Demonstrate personal and professional ethical responsibility in all managerial and organizational decision 
making.  

• Gain a deeper understanding of evaluating and creating dynamic and flexible strategies for healthcare 
delivery  

• Have explored ways to effectively and efficiently foster innovation within the care setting  

• Understand the features of marketing management in healthcare organizations, and the steps through 
which marketing helps an organization identify the needs of and focus on its customers  

• Be able to design public campaigns in preventive medicine and apply social marketing techniques, both 
addressing public will and individual behaviors  

  

Economic evaluation in health care 

Economic evaluation is increasingly used for medical decision making and priority settings within health 
care. This requires that many more professionals than today can perform and interpret these evaluations. 
This specialization is focusing on the most commonly used health economic evaluation methods and 
provides the participants the skills to critically assess these evaluations. 

 
After completing the specialization students will 

• have a profound understanding of economic theories and models of program evaluations;  

• know basic theories of decision making under uncertainty  

• be able to develop decision tree models and Markov models for economic evaluation and evaluate 
uncertainty in such models  

• be able to develop and perform simple HTA-studies.  

• be experienced in different methods to estimate the effects of a treatment or a policy intervention  



• be able to understand, apply and analyze EU pharmaceutical legislation related to relevant cases/topics.  

• be able to distinguish different decision-making frameworks, like Informed decision making, situated 
judgment, political decision making  

• understand key concepts of pharmaceuticals pricing and market access  

  

Health economics (research track) 

Health care systems worldwide confront the challenge of meeting seemingly unlimited patient needs and 
demands with constrained and limited resources. Health economics is playing an increasing role, providing 
analysis to inform health care decision making and policy formation. This specialization prepares students 
for undertaking, promoting and facilitating high quality health economics research. 
The learning outcomes for students in this specialization include the development of a thorough knowledge 
of the theory and methods used  in health economics research and their potential applications in decision-
making. The overall goal is to provide students with current tools to  undertake health economics research 
and practice. 

 
After completing the specialization students will 

• gain an understanding of the key analytical reasoning and tools of health economics and their normative 
foundations and ethical implications  

• have competence to apply economic concepts and models to the fields of demand for health, demand for 
health services, demand for health insurance, provision of health insurance and provision of health care.  

• have an enhanced understanding of the health-related behavioral determinants and an overview of some 
recent policies aimed at improving the population's lifestyle  

• have knowledge of basic economic theories and models of regulation applied to provision of health care.   
acquire extensive knowledge of the nature and sources of socio-economic datahave knowledge of  
relevant econometrics models  for the analysis of the economic agents’ behavior in the field based on 
cross sectional and longitudinal data.  

• have developed  skills supporting evidence-based decision making, and have adequate knowledge of the 
evaluation approaches and their applications to the different health promotion programs.  

• be able to interpret the decentralization process in the health care sector in many countries.  

• be able to describe, analyze and critically address economic aspects of global health issues  

  

Decision making in health care 

Managers in health care organizations must make frequent decisions, using collected data. They must 
decide how to direct and organize others, and also how to control processes within the system. Moreover, 
health care managers must also help others to reach their own decisions. 
Decision making, the act of selecting a course of action from among alternatives, can be quite stressful in 
today’s dynamic and complex health care environment. Health care managers can reduce their stress 
somewhat if they understand how to deal with decision making and how to avoid common errors that lead 
to poor decisions. 

After completing the specialization students will 



  

• be able to utilize data to support quality and performance measurement decision-making processes for 
health care entities.  

• will be trained in critically reviewing HTA-studies, in order to judge their validity and applicability and will 
have advanced knowledge on the usefulness of HTA-studies for policy making  

• be able to distinguish different decision-making frameworks, like Informed decision making, situated 
judgment, political decision making.  

• be able to analyze the impact of various management and leadership theories within health care 
organizations and delivery systems  

• become both users and producers of quality health services research that enables evidence-informed 
decision making.  

• have gained comprehensive knowledge and understanding of core ethical principles and moral 
philosophies which can guide ethical decision-making.  

• be able to design public campaigns in preventive medicine and apply social marketing techniques, both 
addressing public will and individual behaviours.  

• have acquired an advanced level of experiencing how culture and values influence management and 
organizational practices in the context of a social, political and economic environment  

• have developed further the ability to reason and argue taking into account multiculturalism  

• have increased the ability to manage with personal resources under pressure  

  

Global health 

Global Health is a policy field addressing health problems and issues that transcend national boundaries. 
The underlying assumption is that the world’s health problems are shared and best tackled by cooperative 
action and the sharing of innovative solutions. The increase in international aid to support health programs 
in developing countries, along with a general rise in interest in global health issues coming from 
governments, multilateral organizations, ONGs, civil society, and the private sector, make this field a 
prominent one for a prospective scholar looking for steady jobs in these international institutions. 

 
After completing the specialization students will 
  

• have acquired a better understanding of the global distribution of health and disease and of the 
underlying determinants and trends  

• have an overview over mechanisms relating population health and economic development  

• have a greater understanding of the complexities of health economics and policy in low and middle 
income countries  

• understand the governance of global health through national, multilateral and private institutions  
including the role of WTO in trade‐related aspects of intellectual property agreement (TRIPS) on access 

to medicines  

• have a profound knowledge of and skills in comparative policy analysis of health system reform  



• command on frameworks for prevention and control of global health crises such as influenza pandemics, 
food scares or bioterrorism  

• have a profound understanding of theories and models for the economic evaluation of health 
programmes like vaccination, drugs provision, disease eradication, healthy behavior promotion  

• have an enhanced understanding of the health-related behavioral determinants and an overview of 
recent policies aimed at improving the population's lifestyles in different populations   

 

Health insurance and financing 

Healthcare managers are confronted with a number of concerns relating to the overall costs of health care, 
how it is financed, how health insurance works, where the gaps in insurance are and how to better manage 
these areas. 

 
After completing the specialization students will: 
  

• be able to identify the concepts of healthcare financing and payment for healthcare  

• be able to provide an overview of how health insurance works and to compare and contrast different 
types of health insurance  

• Be able to identify the concepts of healthcare financing and payment for healthcare  

• bave a general knowledge on advanced treatment of health economics issues with a special emphasis 
on the market for healthcare insurance, pharmaceutical industry, innovation in healthcare.  

• will have a detailed knowledge of the enforcement of EU antitrust rules in the field of health care.  

• is in a position to understand the fundamental microeconomic justifications of public intervention in the 
economy and to identify potential remedies and their limitations.  

• comprehensive knowledge and understanding of core ethical principles and moral philosophies which 
can guide ethical decision-making.  

• demonstrate basic knowledge and awareness on how medical prevention programs are financed, 
designed and implemented  

• be able to critically discuss financial aspects of public health prevention programs  

• be familiar with measures to ensure the sustainability of health systems in the future and ways to monitor, 
manage and improve performance so that health systems are as effective and efficient as possible  

• have experience in exercising executive ability in a project  
 



Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Forslag til omorganisering i utdanningslinjen  ved instituttene ved Det medisinske fakultet 
Sakstype: Vedtakssak 
Saksbehandler: Ingrid Os, Kristin Heggen 
Arkivsaksnummer:  
Vedlegg: Forslag til omorganisering i utdanningslinjen  ved instituttene ved Det medisinske fakultet 
Møtedato: 25.6.13 

 

 

1 

 

Medisinstudiet har siden etableringen av Oslo 96 vært matriseorganisert, noe som var 
hensiktsmessig da fakultetet bestod av 6 – 10 institutter. Dette har imidlertid resultert i uklare 
ansvars- og myndighetsrelasjoner og uklare rapporteringslinjer. Med bare tre institutter blir det mye 
enklere å organisere utdanningen som all annen virksomhet ved fakultetet i en linjestruktur. Dekan 
forelår derfor en endret organisering av utdanningen fra en matriseorganisering til en 
linjeorganisering.  
 
Når instituttene får større ansvar for utdanningen, er det viktig å styrke utdanningsledelsen ved 
instituttene, noe det ligger godt til rette for etter at det ble vedtatt å etablere en stilling som 
utdanningsleder ved hvert av instituttene i forbindelse med behandlingen av budsjett/fordeling 2013 
og Årsplan 2013-2015 (Fakultetsstyremøte 4.oktober 2012).  Det ble vedtatt å fordele 1/3 virkning av 
et årsverk i 2013, og fra 2014 vil dette økes til 1 årsverk på hvert institutt.  
 
Fakultetsstyrets vedtak er i tråd med vedtaket i universitetsstyret om å benytte de frigjorte ”IHR-
midlene” til studiekvalitet.  
 
 
 
De vedtatte nye stillingene som utdanningsleder, foreslås lagt i stab til instituttleder og som del av 
ledergruppen ved instituttene med delegert myndighet fra instituttleder i utdanningsspørsmål. 
Stillingen vil bli tillagt et særlig ansvar for å synliggjøre og bidra til løsninger av utdanningsoppgaver 
ved instituttene, være medlem i programrådet for medisin og inngå i rådgivningsgruppen til 
studiedekan. En detaljert omtale av organiseringen av utdanningen ved fakultetet er vist i vedlagte 
dokument. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å organisere utdanningen i fakultetet i en linjestruktur i 
henhold til de angitte planer for dette.  
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Forslag til omorganisering av utdanningslinjen ved Det medisinske 
fakultet 

Bakgrunn 
Det sittende dekanatet har som mål å styrke utdanningene ved fakultetet. Det er satt i gang større 
reformer av studieplanene, og det er opprettet nye stillinger som utdanningsleder ved hvert av de tre 
instituttene. Fakultet har en omfattende portefølje av studieprogrammer, og det utredes og 
diskuteres etablering av flere nye programmer. Fakultetet har lagt et betydelig arbeid i tilpasningen 
av studieprogrammene til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.  Samtlige utdanninger må 
orienteres i henhold til utdanningspolitiske og helsepolitiske forventninger.  Samhandlingsreformen 
og stortingsmeldingen om utdanning for velferd krever fornyelse av læringsmål, innhold, 
læringsformer og valg av nye læringsarenaer. Utdanningene skal også ruste våre studenter til å 
arbeid i en globalisert verden. Videre satser fakultetet offensivt på digitalisering av eksamener og 
utvikling av e-læringsprogrammer.  Foruten en rekke forventninger og krav til omstillinger er det også 
strukturer i fakultetet selv som nødvendiggjør en omorganisering av utdanningen ved fakultetet. 
 
Organiseringen av medisinstudiet i en matrisemodell har vist seg å skape problemer, der prodekan 
for profesjonsstudiet i medisin har det overordnede ansvaret både for strategiske og operative 
oppgaver i medisinstudiet, mens instituttledere har linjeansvar for ansatte, infrastruktur og 
driftsstøtte for dem som utfører oppgaver knyttet til utdanningen (lærere, semesterledere, 
semesterkoordinatorer). Dette har til dels resultert i uklare ansvars- og myndighetsrelasjoner og til 
dels uklare rapporteringslinjer. Dekanatet mener derfor at studiet må organiseres slik at det blir 
tydeligere lederlinjer, der det er bedre samsvar mellom ansvar og myndighet for de som har ansvaret 
for de ulike deler av utdanningen. Dekan foreslår derfor en  omorganisering av studieledelse og 
administrasjon ved fakultetet, der medisinutdanningen restruktureres fra en matrise- til 
linjeorganisering, mens organisering og ledelse av bachelor og masterstudiene blir som før, men  
ansettelse av utdanningsledere ved alle instituttene skal støtte  og avlaste instituttlederne i ledelse 
av utdanningsoppgavene. 
 

Forslag til organisering: 
Organisasjonskart 
Forslag til overordnet organisasjonskart for organisering av utdanning ved fakultetet ligger på siste 
side. 
 
 

Stillinger og organisasjonsenheter involvert i utdanning 
 

Prodekan for medisinstudiet 
Valgt sammen med dekan og og sitter i stab til dekan. Inngår  i dekanens ledergruppe, med oppgaver 
knyttet til fakultetets medisinutdanning. Rapporterer til dekan. Delegert ledelseslinje til 
instituttlederne (etter avtale med dekan) og utdanningslederne. 

Studiedekan er programleder for medisinstudiet. 
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Oppgaver og ansvarsområde 
• Overordnet faglig ansvar for medisinstudiet 
• Bidra til utvikling av studiet og sørge for at medisinerutdanningen forholder seg til helse- og 

utdanningspolitiske forventninger og krav, samt til UiOs krav innen feltet  
• Bidra i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanningsspørsmål inkludert 

studentutveksling  
• Være bindeledd mellom ulike styringsnivåer på universitetet og fakultetet 
• Være bindeledd til kliniske læringsarenaer 
• Utvikle mål, innhold, arbeids- og evalueringsformer i utdanningen 
• Bidra til gjennomføringen av  studieplanen  
• Tilrettelegge for utvikling og monitorering av utdanningskvalitet  
• Bidra til  utviklingen av en god evalueringskultur og kvalitetssikring av medisinerstudiet  
• Oppnevning av tilsynssensorer  
• Initiere og følge opp eksterne programevalueringer  
• Overordnet ansvar for semesterstyrer og fagplanutvalg  
• Lede programråd  
• Kontakt med studentstyret og stimulere studenter til aktiv medvirkning i vurdering og 

utvikling av studiet 
• Vedtak i undervisnings- og eksamenssaker som ikke er delegert til lavere nivå  
• Ressursvurdering, planlegging og budsjettering i forbindelse med studiene 
• Forberedelse av studiesaker for fakultetsstyret 
• Dispensasjonssøknader knyttet til studiesaker  
• Videre- og etterutdanning/spesialistutdanning 
• Godkjenning av internasjonal utdanning  

 
Prodekan for bachelor og masterstudiene 
Valgt sammen med dekan og og sitter i stab til dekan. Inngår  i dekanens ledergruppe, med oppgaver 
knyttet til fakultetets bachelor- og masterutdanninger. 
Delegert ledelseslinje til instituttlederne (etter avtale med dekan) og til utdanningsleder og 
programledere. 
 
Oppgaver og ansvarsområder: 

• Overordnet ansvar for bachelor og masterstudiene 
• Bidra til utvikling av studiene og sørge for at studieprogrammene forholder seg til helse- og 

utdanningspolitiske forventninger og krav  
• Bidra i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanningsspørsmål inkludert 

studentutveksling  
• Være bindeledd mellom ulike styringsnivåer på universitetet og fakultetet 
• Bidra til utvikling av programporteføljen og gjennomføring av studieplaner  
• Bidra med nødvendig koordinering mellom de tre instituttenes programmer 
• Tilrettelegge for utvikling av utdanningskvalitet 
• Bidra til  utviklingen av en god evalueringskultur og   
kvalitetssikring av programmene   
• Initiere og følge opp eksterne programevalueringer  
• Bidra til at instituttene vektlegger pedagogisk kompetanse og erfaring ved ansettelser 
• Oppnevne programledere 
• Kontakt med studentstyret og stimulere studenter til aktiv medvirkning i vurdering og 

utvikling av studiene 
 

aasefr
Typewritten Text
37/13 Forslag til omorganisering av utdanningslinjen



3 

 

• Forberedelse av studiesaker for fakultetsstyret 
 
 
 
Studieseksjonen 
Støtteseksjon for undervisning, kvalitetssikring og eksamen ved fakultetet 
Seksjonsleder rapporterer administrativt til fakultetsdirektør og faglig til prodekaner for studier 
 
Funksjoner i seksjonen: 

• Ansvarlig for administrativ planleggingen av profesjonsstudiet i medisin 
• Avvikling av eksamener tilknyttet programmet 
• Veiledning av medisinstudenter 
• Behandling av klagesaker 
• Studiesaker som nedrykk, opprykk, fritak o.s.v. 
• Førstelinjetjeneste ved infosenteret 
• Innreisende og utreisende studenter 
• Undervisningsplanlegging, studiesaker og eksamen ved master i klinisk ernæring 
• Overordnede studiesaker for bachelor- og masterstudiene 
• Overordnet ansvar for utstedelse av grader og vitnemål ved fakultetet 
• Superbruker for Felles studentsystem (FS) for hele fakultetet 
• Studiestatistikk  
• Kvalitetsikring i henhold til kvalitetsystemet 
• Kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak 
• Studieweb 
• Kontaktpunkt i studiesaker for Studieavdelingen og sentrale nettverk 
• Diverse utrednings- og utviklingsoppgaver – for eksempel regelverk 
• Rådgiving overfor fakultetsledelsen og instituttene 
• Bistå studiedekan i råd og utvalg 

 
Instituttleder 
Velges event. ansettes, rapporterer til dekan. 
Rapporterer i delegert ledelseslinje til prodekaner for utdanning (etter avtale med dekan). 
 
Funksjoner: 

• Overordnet ansvar for undervisning i sitt institutt 
• Ansettelse i stillinger som er involvert i studiene 
• Tilrettelegging av organisatoriske forhold 
• Å stille undervisningsressurser til disposisjon for semesterstyrene 

 
Utdanningsleder 
Akademisk lærerstilling (50% utdanningsleder, 50% forskning), utnevnes av  instituttleder i 
åremålsverv i fire år med mulighet for forlengelse i en periode til. 
Sitter i stab til instituttleder og er institutteders nestkommenderende i utdanningssaker 
 
Oppgaver og ansvar: 
 

• Har et særlig ansvar for å synliggjøre og bidra til løsninger av utdanningsoppgaver 
• Inngår i rådgivningsgruppe til studiedekan 
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• Bidra til fornyelse og kvalitetsforbedringer av studiene 
• Bidra i arbeid med kvalitetssikring av utdanning og oppfølging av evalueringer 
• Arbeide for fornyelse av evalueringsformer  
• Bidra til fortløpende kvalitetssikring av undervisning og evaluering 
• Arbeide for et best mulig læringsmiljø for studenter 
• Arbeide for en god og stimulerende læringskultur blant studenter  
• Tilse at undervisning og eksamen blir gjennomført i henhold til læreplaner og regelverk 
• Koordinering av lærerkrefter 
• Oppfølging av semesterledere, semesterutvalg og eksamenskommisjoner (medisin) og 

programledere på BM-studiene 
• Ansvar for etablering av samarbeidsfora for erfaringsdeling og diskusjon om utdanning 
• Bidra til å bedre koordineringen i studiet (medisin) og på tvers av studier  
• Ha dialog med undervisningsledere (fagplanutvalgsledere i medisinstudiet) 
• Ha dialog med instituttleder om kompetansebehov (medisin) 
• Bidra og inspirere til pedagogisk kompetanseheving og være bindeledd til 

studieadministrative og pedagogiske ressurser sentralt 
• Ha oversikt over valgfrie emner  
• Medlem av programrådet (medisinstudiet) 

 

Programråd  
Alle studieprogram som leder fram til en grad skal ha et programråd. Det er vanlig at dekan delegerer 
myndighet av den daglige ledelse og drift av et studieprogram til avdelingsnivå. Programrådet 
rapporterer til studiedekan i saker av faglig karakter. Saker som har ressursmessige konsekvenser 
rapporteres til instituttledelsen. Det er fakultetet som står for daglig ledelse og drift av 
profesjonsstudiet i medisin. Instituttene har ansvar for å stille undervisningsressurser til disposisjon 
for semesterutvalgene i medisin. 
 
Et programråd kan ha ansvar for flere studieprogram. Programrådene skal behandle de faglige 
rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. 
Utover dette kan et programråd delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den 
løpende drift skal delegeres til programleder. En programleder kan ha ansvaret for flere 
studieprogram. 
 
Programråd for profesjonsstudiet i medisin 
Programleder for medisinstudiet er studiedekan for medisin, som rapporterer til dekan. 
Programrådet er et rådgivende organ for studiedekanen. Programrådet skal virke for å bedre 
studentenes læringsutbytte og sikre koordinering og sammenheng innad i profesjonsstudiet i 
medisin. 
 
Programrådet har følgende oppgaver, men kan delegere videre til utpekte personer der 
det er hensiktsmessig: 

• fastsette programmets innhold, og oppdatere dette i henhold til den faglige utvikling og i 
samsvar med § 3.3 i forskrift om studier og eksamen ved UiO  

• samordne fag gjennom semestrene  
• sikre den helhetlige kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, vurderingsformer og 

læringsmiljø i programmet. Fakultetets årsrapport for studiekvalitet skal fremlegges for 
programrådet til diskusjon  
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Sammensetning av programrådet for profesjonstudiet i medisin: 
Programrådet skal avspeile de fagmiljøene som deltar i programmet, og skal sikre studentene 
representasjon. Programrådet skal ha ni medlemmer, og settes sammen slik: 

• 1 programrådsleder (studiedekanen)  
• 4 vitenskapelige representanter inkludert de 3 utdanningsledere som representer 

faggruppene basalfag, kliniske fag  og samfunnsmedisin/ allmennmedisin: En fjerde 
representant skal representere kliniske fag. En av de vitenskaplige representantene skal 
representere indremedisin. Dersom utdanningsleder ikke er lege, skal det oppnevnes et 
settemedlem.  

• 2 studentrepresentanter (valgt av MFU)  
• 2 administrativt tilsatte (en av disse skal være seksjonssjef i studieseksjonen)  
• Programrådet oppnevnes for fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes 

for ett år. 
 

 

Programråd for bachelor- og masterprogrammene 
Programrådene har ansvar for: 

• at programbeskrivelsen utarbeides i henhold til § 3.3 i forskrift om studier og eksamen ved 
UiO  

• at emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig enhet og støtter opp om programmets 
mål  

• at studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt  
• at studieprogrammet er kvalitetssikret  
• at fakultetets mål om internasjonalisering er ivaretatt  
• at det foreligger retningslinjer for behandling av saker knyttet til innpassing av ekstern 

utdanning, og vurdering av overlapp mellom emner  
• at det foreligger retningslinjer for opptak til programmet (ved lokalopptak)  

 
Sammensetning av programrådet for master og bachelorprogrammene: 
Programrådene skal avspeile de fagmiljøene som inngår i programmet, og skal sikre studentene 
representasjon. Programrådet skal ha minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, og settes sammen 
slik: 

• programleder leder programrådet  
• ett eller flere medlemmer fra gruppen vitenskapelig ansatte ved enheten  
• ett eksternt medlem kan oppnevnes  
• en administrativt ansatt  
• to studentrepresentanter  

 

Programrådet oppnevnes for fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett 
år. 
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Programleder på bachelor- og masterprogrammene 
Arbeidsoppgavene til programleder er relatert til den daglige driften av programmene. Dette fordrer 
et nært samarbeid med de emneansvarlige. Programleder avgjør enkeltsaker med mindre de er av 
ekstraordinær eller prinsipiell art. Slike saker adresseres til programrådet og/ eller studiedekan.  

 
Programleder skal: 

• iverksette programrådets vedtak  
• sørge for at programplan og studentinformasjon foreligger  
• være tilgjengelige for studentene  
• iverksette evalueringer av programmet  
• behandle saker knyttet til innpassing av ekstern utdanning og fritak fra emner i programmet, 

etter retningslinjer gitt av programrådet  
• godkjenne mindre endringer innenfor et emne  
• oppnevne eksterne sensorer etter innstilling fra veileder  

 

Programleder utpekes av prodekan for bachelor- og masterprogrammene etter konsultasjoner med 
instituttleder.  Bør fortsette sin undervisning også under programlederperioden. Programleder 
samarbeider nært med avdelingsleder. Programleder oppnevnes av studiedekan for en periode på 
fire år med mulighet for forlengelse. 

 

Semesterleder 
Professor eller førsteamanuensis. Verv, utnevnes av prodekan for medisin etter konsultasjoner 
instituttledere. Semesterleder  får et B-tillegg.  Rapporterer er i linje til instituttleder, delegert linje til 
utdanningsleder etter avtale med instituttleder. 
 

Arbeidsoppgavene er relatert til den daglige driften av semesteret. Semesterleder skal ha et nært 
samarbeid med aktuelle undervisningsledere og andre fagansvarlige. Semesterleder avgjør løpende 
enkeltsaker som ikke er av,ekstraordinær eller prinsipiell art, mens større endringer i semesteret må 
godkjennes av studiedekan. Det forventes at semesterleder selv underviser ved profesjonsstudiet.  

 

Semesterleder skal  
• avklare faglige spørsmål i forbindelse med semesteret  
• godkjenne eksamensoppgaver, sensorveiledning og stasjonsoppsett  
• sikre at semesteret gjennomføres i henhold til studieplanen  
• kvalitetssikre og følge opp undervisningsressurser  
• godkjenne studenters deltakelse i obligatoriske aktiviteter  
• følge opp bekymringsverdige enkeltstudenter ved behov, eller se til at dette skjer  
• avholde og kalle inn til semesterutvalgsmøter  
• kalle inn til faglærermøter minst 1 gang per semester  
• skrive årsrapport  
• leder semesterutvalget 
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Semesterutvalg 
Utvalgene har ansvar for: 

• at det foreligger en semesterbok før semesterstart  
• at det bestilles undervisning fra instituttene  
• at det bestilles veiledere til PBL-undervisning  
• at evalueringer gjennomføres og følges opp  
• at det årlig rapporteres til studiedekanen om evalueringenes resultater og oppfølgingstiltak  
• at det utnevnes eksamenskommisjon for skriftlig eksamen/OSCE-eksamen  
• at det utarbeides eksamensoppgaver og sensorveiledning til skriftlig eksamen  
• gjennomføring av muntlig eksamen  
• at studentene får informasjon om eksamen i god tid  
• å utnevne en av de vitenskapelige representantene som nestleder i gruppen. Nestleder skal 

overta oppgavene til semesterleder ved midlertidig sykdom eller permisjon.  
 
Semesterkoordinator 
Ansettes av instituttleder og rapporterer til denne, men samhandler i løpende oppgaver med l 
semesterleder. 
 
Funksjoner: 

• Administrativ stilling. 
• Koordinator for semesterutvalget og yter nødvendig administrativ støtte til semesterleder. 

 
Undervisningsledere (ikke vist i organisasjonskartet) i profesjonstudiet 
medisin  
Professor eller førsteamanuensis. Verv, oppnevnes av studiedekan, etter nominasjon blant lærerne i 
faget eller etter anbefaling fra tidligere undervisningsleder. I fag der undervisningen foregår på flere 
steder, utpeker undervisningsleder en kontaktperson på de undervisningsstedene som ikke har 
undervisningslederen. Får B-tillegg i store fag. 
 
Rapporterer til studiedekan /programrådet. 
 
Hvert fag har et fagplanutvalg som utpekes av undervisningsleder i faget. Fagplanutvalget kan bestå 
av samtlige lærere i små fag, eller dannes av en mindre, representativ gruppe av lærere. 
Fagplanutvalget er et rådgivende organ, og har en særlig oppgave i forbindelse med endring og 
oppdatering av fagplanen, dvs. beskrivelsen av fagets innhold, mål og plassering i ulike deler av 
studiet. 
 
 
Funksjoner: 

• utpeke og lede fagutvalget 
• gi innspill til programrådet  
• konsulteres ved endringer i semestrenes faglige innhold  
• koordinere lærekreftene innen faget, og fordele undervisningen  
• oppdatere liste over anbefalt litteratur  
• gi innspill til eksamensoppgaver i faget dersom eksamenskommisjonen eller 

semesterutvalget ber om dette  
• godkjenne oppgavetema, veileder og sensor for studentenes prosjektoppgaver  
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• holde seg orientert om resultater av evalueringer i semestre hvor faget undervises, og sørge 
for tiltak i samarbeid med semesterutvalget når det avdekkes mangler ved undervisningen i 
faget  

• svare på henvendelser fra offentligheten om innholdet i undervisningen i faget   
• overordnet ansvar for undervisningen i et innenfor eller på tvers av fagområder 

 
 
 
Organisasjonskart utdanning: 

Dekan

Stud. seks.

Instituttleder Instituttleder

IMB og Klinmed Helsam

Ledelseslinje

Delegert
ledelseslinje

Fak. dir. Prodekan
medisin

Prodekan
Master og Bach

Semester-
leder

Semester-
leder

Program-
leder (Ma)

Program-
leder (Ma)

Utdanningsleder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Utdanningsleder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Semester-
koordinator

Semester-
leder

Program-
leder (Ma)

Program-
leder (Ma)

Program-
leder (Bach)
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Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Revidering av Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved 
Universitetet i Oslo 
Sakstype:  VEDTAK 
Saksbehandler:  Anita Robøle 
Arkivsaksnummer: 2008/16393 
Vedlegg:  

• Forslag til reviderte utfyllende regler 
• Oversikt over endringer 
• Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i 

Oslo 
• Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo 

Møtedato: 25.06.2013 

Bakgrunn 
I januar 2013 ba forskningsdekanen om at det ble opprettet en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå 
og oppdatere Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved 
Universitetet i Oslo (heretter kalt de utfyllende regler). Behovet for en revidering har meldt seg 
hovedsakelig av to årsaker: 

1. Behov for å få hjemlet ny praksis og nye rutiner. 
2. Dårlig samsvar mellom de utfyllende regler og Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i 

Oslo (heretter kalt Forskriften) den 22.6.2010.  

Gruppen som har gjennomgått og oppdatert de utfyllende regler  har bestått av: 

• Anita Robøle, seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning 
• Natalia Andronova, rådgiver, Seksjon for forskerutdanning 
• Kari-Anne Bjørnerud, førstekonsulent, Seksjon for forskerutdanning 
• Merethe Bremer, seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling 

Sentrale endringer i Utfyllende regler 
I hovedsak er det fire overordnete prinsipielle endringer som gjøres. 

1. Kompetansekrav – gruppen foreslår at det stilles krav til kandidatenes utdanning og 
språkkunnskap. Søkere med Cand. Med. fra et norsk universitet vil være unntatt kravet.  For 
øvrige søkere foreslår vi krav om et gjennomsnitt på C på bachelor, gjennomsnittkarakter  B 
på master og at masteroppgaven må ha karakter B eller bedre, samt at engelskkunsskaper 
dokumenteres for søkere fra land utenfor EU/EØS etc. 

2. Faste opptaksdatoer  - gruppen foreslår at det settes fire årlige søknadsfrister. Dette vil sikre 
raskere saksbehandling ved  at seksjonen vil kunne planlegge opptaksarbeidet og gjøre det 
unna i bolker, i stedet for dagens situasjonen hvor opptakssøknader hoper seg opp fordi 
saksbehandlerne må prioritere disputaser fremfor opptak i en travel hverdag. 

3. Søknad om opptak underskrives av instituttleder før den den sendes Seksjon for 
forskerutdanning for behandling – I dag kommer søknaden først til Seksjon for 
forskerutdanning som godkjenner den administrativt – dvs påser at at alle formalia er på 
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plass. Deretter sendes den instituttet for signering. Hvis instituttet allerede har signert 
forkortes saksbehandlingstiden betraktlig. 

4. Forskerlinjestudenter  med mindre enn ett år igjen av doktorgradsarbeidet. - Forskriften er 
sier tydelig at alle søkere som har mindre enn ett år igjen av arbeidet skal avvises for opptak 
til ph.d.-programmet, jfr Forskriftens § 5.2. Det medisinske fakultet har dermed ikke hjemmel 
for å unnta forskerlinjestudentene fra dette kravet og setningen fjernes. 

Det gis en mer detaljert redegjørelse for de endringer som foreslås i eget vedlegg. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidering av Det medisinske fakultets utfyllende regler til 
Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. 

 

aasefr
Typewritten Text
38/13 Revidering av utfyllende regler



1 

 

Oversikt endringer 

Utfyllende regel til Forskriftens § 1 – Forskriftens virkeområde 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 3 – Ansvaret for doktorgradsutdanningen 
- Lagt til nytt avsnitt innledningsvis. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 5.1 – Vilkår for opptak 
- Det innføres konkrete krav til formell kompetanse: 

o Utdanningskrav (5.1.1) 
o Karakterkrav (5.1.2) 
o Krav om engelskkunskaper (5.1.3) 

- Det innføres 4 årlige søknadsfrister 
- Spesifikasjoner i søknadens innhold (5.1.5.1 og 5.1.5.2) 

Utfyllende regel til Forskriftens § 5.2 – Avgjørelse om opptak 
Første avsnitt fjernes da innholdet hører hjemme under andre paragrafer 

Andre avsnitt foreslås fjernet, da dette er uaktuelt hvis søknaden skal underskrives av instituttet før 
den sendes Seksjon for forskerutdanning 

Tredje avsnitt fjernes da dette ikke kan hjemles i Forskriften 

I stedet kommer et nytt avsnitt som presiserer at fakultetet meddeler avgjørelse om opptak til 
kandidat og grunnenhet, og at den godkjente søknaden med alle underskrifter er en avtale. 

Utfyllende regel til § 5.3 – Opptaksperiode 
Første setning foreslås fjernet fordi dette ikke praktiseres. Resten av innholdet er uendret men 
restrukturert. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 6 – Ph.d.-avtalen 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 7.1 – Veiledningens innhold 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 7.2 – Oppnevning av veiledere 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 7.3 - Hovedveileder 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 7.4 – Medveiledere 
- Ikke endret 
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Utfyllende regel til Forskriftens § 8 – Opplæringsdel 
Under avsnittet ”Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner etter 
gjeldende regler” er siste kulepunkt endret. Gruppen foreslår en endring ved at det som før gis 1,5 
studiepoeng for hver av de to første ukene og deretter 1 studiepoeng per uke.  

Siste setning er fjernet da den er i strid med Forskriften.  

Utfyllende regel til Forskriftens § 9 – Rapportering 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 10.1 – Krav til avhandlingen 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 10.2 – Arbeider som ikke godtas 
- Ikke endret 

Utfyllende regel til Forskriftens § 12.1 – Innlevering av avhandlingen 
- Det innføres skjema for søknad om bedømmelse for å sikre at fakultetet mottar all 

informasjon som trengs for å behandle søknaden 
- Endring i første kulepunkt under vedlegg som skal følge søknaden: Avhandlingen skal leveres 

på CD eller minnepinne 

Utfyllende regel til Forskriftens § 13 – Oppnevning av bedømmelseskomité 
Hjemling av to rutiner som dekan har innført: 

Hovedveileder skal foreslå bedømmelseskomité og disputasleder samtidig med søknad om 
bedømmelse. 

Dessuten foreslås rutiner for for tilfeller der et komitémedlem trekker seg før innstilling foreligger 
samt at rutine for oppnevning av settemedlem der et komitémedlem ikke kan stille til 
prøveforelesning eller disputas.  

Utfyllende regel til § 14.2 – Omarbeiding av innlevert avhandling 
Ingen innholdsmessige endringer, kun språklig. 

 

Utfyllende regel til Forskriftens § 14.3 – Bedømmelseskomiteens innstilling 
Kun endring i siste setning: ”når vedtaket fattes” i stedet for når ”innstillingen (…) godkjennes” 

Utfyllende regel til Forskriftens § 14.4 
Utdyping av gjeldende regel ved at det er lagt til en setning om at man ikke kan endre status for 
publisering i tidskrifter etter at avhandlingen er levert til bedømmelse. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 16 – Ny innlevering 
- Ikke endret 
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Utfyllende regel til Forskriftens § 17.1 – Fakultetets krav til den trykte avhandlingen 
Strøket ”Disse må være mottatt ved fakultetet senest 4 uker før disputas” fordi vi ikke kan 
kontrollere trykkeriets leveringstid. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 17.2 – Offentliggjøring 
Frist for innsending av utfylt personaliaskjema og populærvitenskapelige sammendrag er endret fra 4 
til 3 uker. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 18.1 – Prøveforelesning 
Siste avsnitt fjernet, da vi ikke har hjemmel for dette i Forskriften. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 18.2 – Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 
Lagt til to nye avsnitt til slutt, for å hjemle ny praksis. 

Utfyllende regel til Forskriftens § 23 – Ikrafttredelse og overgangsregler 
To siste setninger fjernet, da disse er i strid med Forskriftens § 3. 
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     Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved 
Det medisinske fakultetet 

 
Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 
22. juni 2010 og vedtatt i Det medisinske fakultets styre den 21. desember 2010, reviderte 
regler vedtatt av fakultetsstyret 25.06.2013 

Utfyllende regel til § 1 – Forskriftens virkeområde 
Denne forskriften regulerer forskerutdanningen og doktorgradsprøven til kandidater som er opptatt 
på Doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet. Kandidater på Doktorgradsprogrammet 
plikter å gjøre seg kjent med innholdet i regelverket. 

Godkjent gjennomføring av fakultetets ph.d.program, inklusive godkjent prøveforelesning og 
godkjent disputas, gir rett til tittelen ph.d. (philosophiae doctor).  

Kandidater knyttet til internasjonale avtaler kan innvilges dispensasjon fra enkelt-bestemmelser i 
doktorgradsregelverket. 

Utfyllende regel til § 3 - Ansvaret for doktorgradsutdanningen 
Den formaliserte forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet (MED) er organisert i ett ph.d.-
program. Programmet er ikke linjedelt. Ph.d.-programmet er knyttet til de fagområder som til enhver 
tid omfattes av MEDs fagportefølje. 

Alle saker knyttet til Ph.d.-programmet adresseres til Seksjon for forskerutdanning. Seksjonen foretar 
all saksforberedelse for dekan og prodekan for forskning som har den avgjørende 
beslutningsmyndighet. 

Utfyllende regel til § 5.1 - Vilkår for opptak 
Fakultetsstyret kan fastsette ytterligere krav til dokumentasjon som skal vedlegges søknad om 
opptak. 

5.1.1 Utdanningskrav 
Fakultetet selv kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for 
opptak: 

- Utdanning og kompetanse på masternivå.  
- Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst 4 år i det norske universitetssystemet, 

og som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen 
er avlagt.  

5.1.2 Karakterkrav 
Som hovedregel skal følgende gjelde: 

- gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C 
- emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B 
- masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre 

Karakterkravet gjelder ikke for søkere med cand.med fra Norge. 
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5.1.3 Krav til kompetanse i engelsk 
Internasjonale studenter må dokumentere engelskferdigheter ved å ta en av følgende tester: 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paper-based Test (PBT), 
eller 80 på internet-Based Test (iBT).  

IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6.0.  

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav: 

- Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESO-Cepes og som har 
engelsk som 1. fremmedspråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunn- og videregående 
skole. Søkeren må selv dokumentere dette.  

- Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller mastergrad hvor engelsk har vært 
undervisningsspråk.  

- Søkere som har en A-level eksamen i engelsk.  
- For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs hjemmeside for detaljer.  

5.1.4 Frister 
Opptak til doktorgradsprogrammet skjer 4 ganger i året. Søknadsfristene blir annonsert på 
fakultetets nettsider. 

5.1.5 Søknaden 

5.1.5.1 Søknad og prosjektbeskrivelse 
Søker skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde den aktuelle søkerens konkrete ph.d.-
prosjekt. Prosjektbeskrivelsen kan være på inntil 10 sider, inkludert referanseliste, og skal normalt 
inneholde følgende: 

- Redegjørelse for tema, herunder bakgrunn for prosjektet og relasjoner til nasjonal og 
internasjonal forskning innen fagfeltet 

- Presisering av problemstillingen 
- Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn 

og analyseres (der dette er relevant) 
- Redegjørelse for søkerens selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et 

større forskningsprosjekt 

Søkeren skal ha til disposisjon nødvendige ressurser for gjennomføring av sitt ph.d.-prosjekt. 
Avgjørelsen om hva som anses som nødvendig, tas av instituttet. For søkere med ekstern finansiering 
og/eller arbeidsplass, inngås det avtale om dette i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. 

Søkeren må kunne dokumentere minimum ett års finansiering og i tillegg levere en realistisk plan for 
finansiering av resterende opptaksperiode. 

Søknad om opptak skal være kvalitetssikret og underskrevet av instituttleder før den sendes 
fakultetet v/ Seksjon for forskerutdanning, for behandling. 

Ufullstendige eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. Dersom fullstendig dokumentasjon 
ikke foreligger innen 6 uker etter at fakultetet har mottatt søknaden, anses den som trukket.  

5.1.5.2 Vedlegg til søknaden 
Søknads- og avtaleskjemaet skal ha følgende vedlegg: 

- Bekreftede kopier av vitnemål og/eller karakterutskrifter  
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- Internasjonale søkere skal vedlegge resultat av TOEFL eller IELTS test (se 5.1.4 - utfyllende regel 
MED for unntak) 

- Prosjektbeskrivelse (se 5.1.6.1 - utfyllende regel MED) 
- Avtale med ekstern part (§ 6) 
- Arbeidsavtale 
- Bekreftelse på finansiering 
- Plan for den valgfrie delen av ph.d.-utdanningen som utgjør 20 ECTS poeng av 30 
- Angivelse av veilederteamet med hovedveileder og medveileder 
- Plan for gjennomføring av prosjektet innen normert tid 

Utfyllende regel til § 5.2 - Avgjørelse om opptak 
Fakultetet meddeler avgjørelsen vedrørende opptak til søker og grunnenhet. Når søknaden er 
godkjent og underskrevet av fakultetet, er den å anse som en avtale for gjennomføring av ph.d.-
programmet (§ 6). 

Utfyllende regel til § 5.3 - Opptaksperiode 

5.3.1 - Opptaksperiode 
Søknad om opptak til Det medisinske fakultets ph.d.-program skal sendes fakultetet innen to (2) 
måneder fra dato for tiltredelse i stipendiatstilling eller til nærmeste søknadsfrist som er oppgitt av 
fakultetet. 

5.3.2 Forlengelse av avtaleperiode  
I tilfeller hvor forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d. graden er påbegynt tidligere 
enn tre måneder før det søkes opptak til Doktorgradsprogrammet, skal det i vedlegg til 
søknaden gjøres rede for dette. 
 
Opptaksperioden forlenges ved lovhjemlede avbrudd som svangerskapspermisjon, sykdom, 
o.a. som forårsaker helt eller delvis opphold i arbeidet med doktorgraden. 
 
Doktorgradskandidaten plikter å sende dokumentasjon på forholdet til Seksjon for forskerutdanning.  
 
Kandidater som har hatt opptak på ph.d.-programmet i mindre enn seks år, men som trenger 
forlengelse inntil seks år, må sende Seksjon for forskerutdanning informasjon om hvorfor de behøver 
forlengelse. 
 
Opptaksperioden for kandidater som trenger mer enn seks år på programmet kan også forlenges på 
annet grunnlag etter søknad. Maksimum opptaksperiode på ph.d.-programmet er 8 år. Søknader 
innvilges der fakultetet etter en totalvurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i 
forlengelsesperioden. 
 
Følgende dokumentasjon må foreligge for at søknad om forlengelse skal kunne behandles: 

• Bekreftelse fra veileder på veiledning i forlengelsesperioden. 
• Redegjørelse for status i prosjektet og en redegjørelse for hva som gjenstår, med en 

             plan for ferdigstillelse. 
• Bekreftelse på videre finansiering. 

 
Det gis ikke forlengelser utover 8 år beregnet fra opptaksdato (lovhjemlede avbrudd medregnes 
ikke). Som pliktarbeid defineres undervisning og klinisk arbeid inntil 50% stilling. En avhandling som 
ferdigstilles etter opptaksperioden kan likevel innleveres for bedømmelse for graden ph.d. 
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Utfyllende regel til § 6 - Ph.d. -avtalen 
Søknads- og avtaleskjemaet for opptak til organisert doktorgradsutdanning ved Det medisinske 
fakultet og Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo med Utfyllende regler for Det 
medisinske fakultet, regulerer partenes rettigheter og plikter underveis i opptaksperioden. 
 
Veileder(e) som oppnevnes etter opptakstidspunktet skal undertegne egen veilederavtale. 

Utfyllende regel til § 7.1 - Veiledningens innhold 
Veilederne plikter å holde seg orientert om det regelverk som regulerer ph.d.-programmet, og bistå 
kandidaten i oppfyllelsen av hans eller hennes  rettigheter og plikter. 
 
Kandidaten plikter å holde aktiv dialog med sine veiledere om progresjonen i arbeidet, og 
fremlegge utkast av skriftlige arbeider for diskusjon med veilederne. 
 
Kandidat og veileder plikter å gi hverandre løpende informasjon om alle forhold av betydning for 
gjennomføringen av doktorgradsutdanningen.  
 
Partene plikter aktivt å følge opp omstendigheter som kan medføre fare for forsinket eller 
manglende gjennomføring av doktorgradsutdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan 
gjennomføres. 

Utfyllende regel til § 7.2 - Oppnevning av veiledere 
Alle kandidater skal ha minimum to veiledere gjennom hele perioden på Ph.d.-programmet. 
Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. 
Doktorgradskandidat og veileder kan ved enighet anmode fakultetet om å oppnevne ny 
veileder for kandidaten. 
Ved konflikt mellom kandidat og veileder skal partene i fellesskap søke å finne en løsning på 
den situasjonen som er oppstått.  
 
Dersom partene ikke kommer til enighet, kan en eller begge parter be om å bli løst fra 
veilederavtalen. Anmodning om å bli løst fra veilederavtalen sendes til Seksjon for forskerutdanning. 
 
Fakultetet skal godkjenne skifte av veileder. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. 

Utfyllende regel til § 7.3 - Hovedveileder 
Dersom kandidaten ønsker en ekstern hovedveileder må kandidaten sende begrunnet søknad 
til fakultetet om dette. 
 
Hovedveileder skal være tilsatt ved en norsk institusjon. 

Utfyllende regel til § 7.4 - Medveiledere 
Dersom hovedveileder er ekstern, må medveileder være tilsatt ved Det medisinske fakultet. 

Utfyllende regel til § 8 - Opplæringsdel 
Opplæringsdelen skal være relevant både i forhold til doktorgradsarbeidet og i forhold til en 
generell forskningsmessig kvalifisering innen faget. 
 
Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første 
året av opptaksperioden. 
 
Opplæringsdelen ved fakultet består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del 
på 20 studiepoeng.  
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For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med 
opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C. 
 
Minimum 15 studiepoeng av den valgfrie delen skal bestå av ph.d.-emner ved en norsk eller 
internasjonal utdanningsinstitusjon. 
 
Medisinsk spesialitet godkjennes som et ph.d.-emen tilsvarende 5 studiepoeng. Enkeltkurs som ledd i 
spesialiseringen godkjennes ikke. Andre spesialiteter kan godkjennes etter søknad. 
 
Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvis kandidaten har et særskilt behov for å tilegne 
seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det må da følge en erklæring fra 
hovedveileder om at emnet er relevant for forskningsprosjektet. 
 
Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner etter gjeldende regler: 
 

• Andre relevante forskerkurs godkjennes med studiepoengberegning iht. ECTS.    
• Deltakelse i nasjonal kongress med fremleggelse (muntlig eller poster): 1 studiepoeng pr. 

kongress.  
Maks 3 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som 
presenteres. 

• Deltakelse i internasjonal kongress med fremleggelse: 2 studiepoeng pr. kongress 
Maks 4 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som 
presenteres. 

• Original forelesning:1studiepoeng pr. time, inntil 2 studiepoeng, 
• Populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt: 1 studiepoeng pr. artikkel, 

inntil 2 studiepoeng. 
• Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon:Enten: 1 studiepoeng pr uke, inntil 

5 studiepoeng. Eller: 1,5 studiepoeng for de to første ukene, deretter 1 studiepoeng pr uke. 
Oppholdet skal ha minst to ukers varighet. Plan for oppholdet skal godkjennes av 
hovedveileder og bekreftes utført av ekstern institusjon. Det skal leveres skriftlig rapport i 
etterkant. 

• Andre aktiviteter etter søknad 
 
Fakultetets Forskerlinje anses likestilt med opplæringsdelen i Ph.d.-programmet, og kandidater som 
har gjennomført Forskerlinjen fritas fra kravet om opplæringsdel i Ph.d.-programmet. 
 
Når opplæringsdelen anses fullført i henhold til fakultetets retningslinjer, sendes søknad om godkjent 
opplæringsdel til Seksjon for forskerutdanning. Elementer i opplæringsdelen vil ikke bli godkjent 
enkeltvis. 
 
Søknaden skal inneholde en oversikt over elementene som ønskes godkjent, vedlagt dokumentasjon 
for hvert av elementene i form av kopi av vitnemål/kursbevis og bekreftelser. 
 

Utfyllende regel til § 9 - Rapportering 
Kandidat og veileder(e) skal sende en årlig rapport på eget skjema om progresjonen i ph.d.-arbeidet. 
Rapporten sendes elektronisk til Seksjon for forskerutdanning innen 15.desember hvert år.  
 
Kandidater som har opptaksperiode etter 1. mai rapporterer ikke det første året. 
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Av rapportene skal det fremgå hvor langt kandidaten er kommet med det vitenskapelige 
arbeidet og med opplæringsdelen. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan eller andre 
spesielle forhold spesifiseres, og skal følges opp. 

Utfyllende regel til § 10.1 - Krav til avhandlingen 
Avhandlingen bør bestå av minst tre (3) vitenskapelige artikler publisert i, eller innsendt for vurdering 
i, internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering.  
 
Doktorgradskandidaten bør som hovedregel være førsteforfatter på minst to artikler. Der kandidaten 
ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig i datainnsamling, tolkning av 
resultaterog artikkelskriving. 
 
Ved innlevering av avhandlingen bør minst én (1) av artiklene som inngår være endelig akseptert for 
publisering. Manuskript og arbeider innsendt for publisering som inngår i avhandlingen skal ha 
samme kvalitet som en publisert artikkel. 
 
Antall artikler vil være avhengig av størrelse og kvalitet på den enkelte artikkel og hvor mye 
kandidaten har bidratt. Dersom kandidaten både har lagt ned en uvanlig stor arbeidsinnsats i 
en artikkel og artikkelen har meget høy kvalitet, kan antall artikler reduseres. 
 
I tillegg til enkeltartikler skal avhandlingen inneholde en samlet presentasjon av de vitenskapelige 
resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon. Denne samlete fremstillingen skal være 
et selvstendig vitenskapelig dokument der kandidaten har mulighet for å utdype og eventuelt 
korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å 
trenge inn i spesialiserte vitenskapelige problemstillinger. 
 
En avhandling kan unntaksvis i sin helhet være et fellesarbeid for to doktorgradskandidater. 
Avhandlingen skal da i omfang tilsvare to vanlige doktorgradsavhandlinger. I tillegg skal hver 
enkelt kandidats selvstendige innsats være klart definert og utgjøre omkring halvparten av det 
vitenskapelige arbeidet. 
 
Monografier som ikke er publiserte kan også godtas som avhandling til ph.d.graden. Disse skal 
bedømmes etter samme kriterier som en samling publiserte artikler med sammenskrivning. Det betyr 
at minimumskravene til vitenskapelig kvalitet er identiske. 
 
Avhandlingen skal i sin helhet være på enten engelsk eller norsk. Tillatelse til å benytte annet språk 
må innhentes fra fakultetet. 

Utfyllende regel til § 10.2 - Arbeider som ikke godtas 
En artikkel som tidligere har vært innlevert og/eller bedømt som del av en doktorgradsavhandling, 
kan likevel antas til bedømmelse så fremt det med avhandlingen følger en erklæring som beskriver 
kandidaten og den enkelte medforfatters innsats, jf. § 10.1, femte avsnitt. 

Utfyllende regel til § 12.1 - Innlevering av avhandlingen 
Søknad om å få arbeidet bedømt stiles til fakultetet og sendes til Seksjon for forskerutdanning på et 
fastsatt søknadsskjema. 
 
Søknad kan først leveres når opplæringsdelen er fullført og godkjent, og fakultetet har utstedt 
bekreftelse på slik godkjenning. 
 
Som vedlegg til søknaden skal følge: 

• 4 CD-er eller minnepinner med hele avhandlingen i en samlet PDF-fil  

aasefr
Typewritten Text
38/13 Revidering av utfyllende regler



Side 7 av 9 
 

• Bekreftelse på godkjent opplæringsdel 

• Signerte medforfatterskjema for hvert enkelt fellesarbeid. 

• Erklæring om innhenting av nødvendige tillatelser. 

Utfyllende regel til § 13 - Oppnevning av bedømmelseskomité 
I forbindelse med søknad om bedømmelse skal hovedveileder komme med forslag til 
bedømmelseskomité. Dette skal begrunnes og det skal vise hvordan komiteen samlet dekker 
avhandlingens fagfelt.  
 
I tillegg skal det foreslås to personer, som begge må være forespurt og ha sagt seg villige, til å være  
disputasleder. Disputasleder må være ansatt som professor, eller førsteamanuensis ved Det 
medisinske fakultet. Disputasleder kan være emeritus.  
 
Forslaget utformes på eget skjema, signeres av hovedveileder og kandidat og sendes til Seksjon for 
forskerutdanning. Sammen med forslaget må det leveres utfylte og signerte habilitetserklæringer for 
de foreslåtte komitemedlemmene. 
 
Medforfatter(e) og/eller tidligere og nåværende veileder(e) til kandidaten kan ikke inngå i komiteen. 
Ett av komitemedlemmene skal ha et ansettelsesforhold til Det medisinske fakultet, UiO. 
 
Komiteens medlemmer skal normalt ikke ha hatt fellesarbeider med kandidatens veiledere de siste 5 
år. 
 
Dersom veileder og et komitémedlem har hatt et samarbeid skal det redegjøres for dette. 
 
Hvis et komitemedlem trekker seg før innstillingen foreligger, skal det oppnevnes et nytt 
komitemedlem etter forslag fra hovedveileder. Nytt forslag samt habilitetserklæring sendes til 
Seksjon for forskerutdanning. 
 
Hvis et komitemedlem ikke har mulighet til å være til stede på prøveforelesning og/eller disputas , 
kan fakultetet kan oppnevne et settemedlem etter forslag fra komitelederen. 
 

Utfyllende regel til § 14.2 - Omarbeiding av innlevert avhandling 
Bedømmelseskomiteen skal avgi sin endelige innstilling innen to (2) måneder. 
 
Dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling innen seks (6) måneder ikke kan 
omarbeides til et nivå verdig en ph.d.-grad, skal den refuseres. 
 
Dersom kandidaten har gjort de endringene komiteen har foreslått, skal komiteen normalt sett 
anbefale at kandidaten kan forsvare avhandlingen. 

Utfyllende regel til § 14.3 - Bedømmelseskomiteens innstilling 
Innstillingen skal være en felles uttalelse, eventuelt vedlagt individuelle uttalelser.  
 
Dersom komiteen konkluderer med at avhandlingen ikke finnes verdig til å forsvares i 
disputas, eller komiteens medlemmer er delte i sitt syn, må komiteen gi en noe mer utførlig 
begrunnelse for sin konklusjon enn i tilfeller der konklusjonen er positiv.  
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I tilfeller hvor komiteen konkluderer med å godkjenne avhandlingen for disputas kan innstillingen ha 
en mer generell og kortfattet form. 
 
Komiteens innstilling bør inneholde en beskrivelse av: 
 

• Avhandlingens innhold og målsetting. 
• Kandidatens originale bidrag og selvstendighet. 
• Kandidatens oversikt over fagfeltet og plassering av egen forskning innen dette feltet. 
• Avhandlingens tekniske kvalitet: Disposisjon, skriftlig fremstilling, helhetsinntrykk. 
• Avhandlingens mest sentrale momenter vedrørende teori, hypoteser, materiale og 

            metoder. 
• Avhandlingens funn og hvilke hovedkonklusjoner som trekkes. 
• Avhandlingens kvalitetsmessige nivå, vitenskapelige betydning og nivå i internasjonal 

            sammenheng. 
 
Doktorandens skriftlige merknader til innstillingen legges ved innstillingen når vedtaket skal fattes. 

Utfyllende regel til § 14.4 - Retting av formelle feil i avhandlingen 
Søknad om å rette formelle feil i avhandlingen sendes til Seksjon for forskerutdanning. Søknaden 
behandles av bedømmelseskomiteen. 
 
Med formelle feil menes feil av ikke-faglig art, som stavefeil, dårlig språk og lignende. 
Oversikt over rettingene skal trykkes i den endelige versjonen av avhandlingen. 
 
Det er ikke lov å endre tidskriftsstatus etter innlevering. 

Utfyllende regel til § 16 - Ny innlevering 
En doktorgradsavhandling som tidligere har vært bedømt og underkjent ved Det medisinske 
fakultet kan leveres inn til ny bedømmelse én gang. 
 
Ny innlevering kan tidligst skje seks (6) måneder og senest to (2) år etter at fakultetet fattet 
vedtak om å refusere avhandlingen. 
 
Fakultetet oppnevner den samme bedømmelseskomiteen til å bedømme revidert avhandling, 
med mindre særlige grunner taler for oppnevning av nye medlemmer av komiteen. 

Utfyllende regel til § 17.1 - Fakultetets krav til den trykte avhandlingen 
Når fakultetet har funnet avhandlingen verdig for forsvar i disputas skal det trykkes 60 
eksemplarer av avhandlingen. 
 
Fakultetet dekker utgiftene til trykking av de 60 obligatoriske eksemplarene av avhandlingen. 
 
Akademika forlag skal benyttes ved trykking, og avhandlingene skal ha universitetets standardformat 
og fakultetets omslag med eget serienummer. 

Utfyllende regel til § 17.2 - Offentliggjøring 
I forbindelse med offentliggjøring av doktorgradsavhandlingen skal kandidaten senest 3 uker 
før disputasen levere utfylt personaliaskjema, et engelsk fagrettet og et norsk populærvitenskapelig 
sammendrag til fakultetet. 
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Disputasen er offentlig og avhandlingen skal være allment tilgjengelig. Fakultetet har i tillegg 
lovpålagt avleveringsplikt for doktorgradsavhandlinger. Fakultetet påser at eksemplarer av 
avhandlingen er tilgjengelig under disputasen, og at avleveringsplikten oppfylles i henhold til 
lov. 

Utfyllende regel til § 18.1 - Prøveforelesning 
Prøveforelesningen avholdes før disputas, og kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har 
funnet avhandlingen verdig til forsvar. 
 
Doktoranden skal holde én prøveforelesning over et oppgitt emne. Prøveforelesningen skal vare i 45 
minutter. I tillegg kommer inntil 15 minutter for eventuelle spørsmål/kommentarer. 
 
Ved vurdering av prøveforelesningen skal bedømmelseskomiteen vektlegge følgende: 

• Innledet doktoranden med å presentere en disposisjon for forelesningen? 
• Maktet doktoranden å skille mellom hovedpunkter og mindre viktige punkter, der 
forbindelsen mellom hovedpunktene trådte klart frem for tilhørerne? 

 
Språket i forelesningen skal være engelsk, norsk, dansk eller svensk. 

Utfyllende regel til § 18.2 - Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 
Det offentlige forsvar skal avholdes i lokaler tilhørende Universitetet i Oslo. 
 
Etter en kort innledning ved disputasleder, og før opposisjonen, skal doktoranden gjøre rede 
for sitt forskningsarbeid i en populærvitenskapelig form, i inntil 20 minutter. 
 
Bedømmelseskomiteen foreslår selv hvem av dets medlemmer som skal ha rollen som 
henholdsvis første og annen opponent. 
 
Disputasleder kan ikke være medforfatter på noen av doktorandens vitenskapelige artikler, 
heller ikke andre artikler utover de som inngår i doktorgradsarbeidet. Disputasleder skal 
normalt heller ikke ha hatt fellesarbeider med kandidatens veiledere de siste fem (5) år. 
 
Dersom forsvaret i disputas ikke godkjennes, skal fakultetet underrettes om dette umiddelbart. 

Utfyllende regel til § 23 -  Ikrafttredelse og overgangsregler 
Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo, trer i kraft umiddelbart ved Fakultetsstyrets vedtak. 
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Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Fordeling 2014 
Sakstype: Diskusjonssak 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Arkivsaksnummer: 2013/268 
Vedlegg: 
Møtedato: 25.juni 2013 

 
Universitetsstyret behandler fordelingen for 2014 på møte 17.juni 2013. Vedtaket fra dette møtet er 
ukjent i skrivende stund, derfor er dette notatet basert på sakspapirer sendt til universitetsstyret. 
 
I forslag til fordeling 2014 er Det medisinske fakultet tildelt 579,118 mill kroner, vel 30,8 mill kroner 
mer enn i 2013.  I de foreliggende dokumenter kan endringene forklares med: 

• Reduksjon av internhusleien med 11,8 mill kroner (ingen økonomiske konsekvenser) 
• 3 % lønns- og prisstigning 
• Vel 5 mill til ”ny” satsing til forskning og utdanning (føring pr i dag ikke kjent) 
• Opptrapping på vedtatte studieplassendringer 
• 1,9 mill til fakultetets 200-jubileum i 2014 
• Nedgang på resultatelementene studiepoeng og NFR-inntekter 
• Ingen/små endringer på resultatelementene EU-inntekter og publikasjonspoeng 
• Økning på resultatelementet doktorgrader 

I tillegg skal Eiendomsavdelingen (EA) finansiere 1 mill kroner i forbindelse med en eventuell 
etablering av Senter for klinisk ernæring. 
 
Også i 2014 legges det opp til forhåndsdisponeringer, som i sin helhet foreslås prioritert i 
vitenskapelig utstyr. Dette har sammenheng med nye rammebetingelser der eksterne finansiører er 
villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr. En engangsinvestering i utstyr vil gi enhetene 
mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og reinvestere i utstyr. Foreslått beløp er 117 mill kroner 
i 2014. 
 
Følgende ”produksjon” ligger til grunn for tildelingen for 2014: 
 
 2010 2011 2012 
Avlagte doktorgrader 183 174 231 
Studiepoeng 1 528 1 523 1 509 
Studentutveksling 151 176 155 
Publikasjonspoeng 650 680 680 
EU-inntekter 12 787 21 162 15 963 
NFR-inntekter 147 892 152 714 126 211 
 
 
Med de bindinger som ligger i tidligere fordelingsvedtak (2013 og tidligere), samt bindinger fra 
vedtaket om fordeling av det regnskapsmessige overskuddet i mars 2013, ligger det an til et 
salderingsbehov på ca 2 mill kroner i fordelingen for 2014. I dette har vi oppjustert lønnssatsen på 
årsverk i basis på utdanningskomponenten med 3 %, samt oppjustert satsen på stipendiater og 
postdoktorer til de nye NFR-satsene. Nedskaleringsfaktoren i utdanningskomponenten er uendret fra 
2013-fordelingen (faktor på 0,9). 
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Dekanatet ønsker å diskutere nye satsinger og sentrale avsetninger med fakultetsstyret før endelig 
behandling av fordelingen i september 2014. Dette gjelder: 

• Senter for global helse (varig) 
• Forskuttering av ”innfasingsmidlene” til ett senter for fremragende forskning (midlertidig i 3 

år, deretter varig) 
• Delfinansiering av COFUND (midlertidig 5 år) 
• Ny administrativ stilling ved Seksjon for forskningsadministrasjon (varig) 
• Ny administrativ stilling (studiekonsulent) ved ernæring (varig) 
• Nye administrative stillinger i forbindelse med revisjon av studieprogrammet i medisin 

(midlertidige 2 år) 

Tiltakene er foreløpig beregnet til ca 8 mill kroner i 2014 og i underkant av 11 mill kroner i 2015. Den 
varige virkningen av de foreslåtte tiltakene vil bli ca 3,7 mill kroner. 
 
I 2015 reduseres tidligere vedtatte midlertidige satsinger på ca 5,3 mill kroner (fakultetets 200-års 
jubileum, Rettsmedisinsk øremerking, ekstra dekan og anatomistilling) og i 2016 ytterligere med vel 
1,8 mill kroner. 
 
Hvis tiltakene støttes er det et salderingsbehov på ca 10 mill kroner i 2014 og ca 6 mill kroner i 2015. 
 
Fakultetsledelsen inviterer fakultetstyret til å diskutere prioriteringer for 2014. Endelig behandling av 
fordeling 2014 vil være på septembermøtet til høsten. 
 
Vedlagt følger notat som beskriver de ulike satsingene. 
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Fakultetsnotat – Diskusjonsnotat 

 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyret 
Fra: Dekanus 
 

MULIGE SATSINGER FRA 2014 

Etablering av Senter for Global Helse 

Fakultetet mottok i 2012 en henvendelse fra Institutt for helse og samfunn om støtte til å etablere et 
Senter for global helse.  
 
Et Senter for global helse støtter opp under UiOs og fakultetets strategiske planer om 
internasjonalisering og er tenkt etablert ved Institutt for helse og samfunn som et virtuelt senter for 
å styrke og koordinere hele fakultetets  globale helseforskning. Etableringen av et Senter for global 
helse vil kunne styrke fagmiljøer ved universitetet slik at de blir i posisjon til å  tiltrekke seg ekstern 
finansiering av forskningsprosjekter innen global helse.  

Ved en etablering av et Senter for global helse er det naturlig å basere seg på erfaringene med det 
tematiske område Globinf ved Det medisinske fakultet som eksisterte  i perioden 2002 – 2009. 
Globinf fungerte som et virtuelt nettverk med andre institusjonelle partnere og forskere innen 
globale infeksjonssykdommer, der bruken av mindre såkornmidler, seminar- og reisestøtte bidro til å 
legge til rette for utarbeiding av suksessfulle søknader om ekstern forskningsfinansiering.  

Senteret vil ha som mål å: 
 

- styrke og koordinere global helseforskning ved Med Fak 
- styrke forskermiljøer ved Med Fak sin konkurranseevne inn mot internasjonale og nasjonale 

forskningsprogrammer 
- styrke det tverrfaglige samarbeidet internt på UiO og med andre sentrale aktører i Oslo-

regionen som arbeider med global helse 
- oppfylle fakultetets strategiske forpliktelser til å nå målsetninger om økt internasjonalisering 

innen forskning og utdanning  
-  

 

Senteret vil videre ha som mål å bidra til å styrke samarbeidet med akademiske institusjoner i sør, 
nasjonale og internasjonale organisasjoner i tillegg til å bidra som en ressursbase for Institutt for 
helse og samfunn sine studie- og forskerutdanningsprogram.  

Et senter for global helse vil i første omgang ha som formål å kartlegge pågående forskning samt også 
hvilken  interesse global helseforskning har ved ved fakultetet og UiO. Aktivitetene videre vil også 
være knyttet til koordinering av forskningsmøter, støttefunksjoner i søknadsprosesser og utvikling av 
studietilbud. Senteret vil  videre arbeide for å legge til rette for et tettere samarbeid mellom 
studieprogrammer, samt nasjonale og internasjonale aktører. Til sist vil senteret kunne være en base 
for påvirkningsarbeid rettet mot politikere, NFR, SIU og internasjonale aktører. 

Senteret er i utgangspunktet tenkt organisert med en vitenskaplig leder og en administrativ ansatt. I 
tillegg ønsker vi etablering av en styringsgruppe samt en nasjonalt og internasjonalt sammensatt 
ressursgruppe. 
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Senteret vil bestå av ett vitenskapelig årsverk og ett administrativt årsverk, samt driftsmidler. 
 
Ressursbehov 2014 2015 

Professorat 385 000 1 150 000 

Administrativ 860 000 860 000 

Drift 125 000 250 000 

Totalt 1 370 000 2 260 000 

 
Varige tildelinger til Senter for global helse vil være 2,26 mill kroner årlig fra 2015. 
 

Tidlig innfasing av Centre for Immune Regulation (SFF) 

På møtet 20.desember 2011 behandlet fakultetsstyret saken om innfasing av sentre for fremragende 
forskning og fattet følgende vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11, med 
følgende presisering: Innfasing skal skje i samråd med andre institusjoner som er partnere i SFF’et, og 
man skal ha et totalbudsjett over et innfaset SERTA når dette legges frem for fakultetsstyret. 
 
Innfasing av et senter for fremragende forskning, kalt SERTA, gjelder kun de sentrene som har fått 
senterbevilgning fra NFR på to perioder etter evaluering i første periode. 
 
Det finansielle i vedtaket for innfasing av et senter for fremragende forskning innebærer: 
 

• Videreføring av bevilgning fra UiO på 2 mill kroner (varig) 
• Fast vitenskapelig stilling (1 mill) fra fakultetet (varig) 
• Fast vitenskapelig stilling fra instituttet (varig) 

 
Fakultetets første Senter for fremragende forskning, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap 
(CMBN), ble etablert i 2003 og hadde sitt siste år med bevilgning fra NFR i 2012, og ble tildelt 1 mill 
kroner i fakultetet fordeling i 2013. 
 
I 2007 ble Centre for Immune Regulation etablert. Senteret ble ved midtveisevalueringen vurdert til å 
være ”exceptionally good! av den internasjonale evalueringskomiteen og ble videreført med ny 
periode fra 2012. Dette sentret får sin siste NFR-bevilgning i 2016. Ut i fra planen for innfasing av 
SFF’ene skal senteret få innfasingsmidler fra 2017. 
 
Prodekan for forskning ber om  at Centre for Immune Regulation får innfasingsmidlene fremskyndet 
fra og med 2014. Bakgrunnen for det er at senteret har ”mistet” en halv forskningsgruppe (Bogen), 
da denne forskningsgruppen ble tildelt et Jebsen-senter i 2013 og måtte følgelig redusere sitt 
vitenskapelige bidrag til CIR med 50%.  Det fakultetets  ansvar at CIR imøtekommer sine mål og 
delmål frem til 2017. En tidligere innfasing er derfor påkrevet for at CIR skal kommet styrket ut av 
situasjonen der en av hovedpartnerne fikk et Jebsen Senter fra 2013.  
 
Kostnad 1 mill pr år fra 2014-2016, totalt 3 mill kroner. 
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EUs 7. RAMMEPROGRAM, MARIE CURIE, COFUND 
Fra Fakultetet, ved prodekan for forskning, ble det sendt en søknad til Marie Curie-programmet i EU 
våren 2013, som er et trans-nasjonalt postdoktor program. Her er det søkt om 150 nye postdoktor 
årsverk med 2 til 3 års innkommende postdoktorer eller utgående samt reintegrering av 
hjemvendende postdoktorer for en periode på inntil 3 år.  Prosjektsøknaden ble meget sterkt 
evaluert, og fakultetet er invitert til forhandlinger i EU medio juli.  Dersom EU innvilger dette 
prosjektet vil det ha stor merverdi for fakultetets forskningsgrupper, forskerutdanning og karriere 
muligheter for yngre forskere. Vi  kan bygge på en allerede solid forskerutdanning for våre phd’der 
våre postdoktorer vil være en del av forskerutdanningen på toppen med en karriere bygging innen 
innovasjon, næringslivsbygging og samfunnet for øvrig. Postdoktorene vil også kurses innen 
generiske ferdigheter, populævitenskaplig fremstilling/mediatrening, skrive-og/søknadstrening og 
lederutdanning. Dette tilbudet vil også komme alle andre postdoktorer ved fakultetet til gode ut over 
COFUND. Med denne COFUND søknaden følger fakultetet opp UiO  sin strategi 2020, 
Forskningsmeldingen nr.18 og Forskningsrådets siste Biofag evaluering 2011. Resultatet blir en 
styrket internasjonalisering og karriereutvikling samt et øket karrierertilbud til våre yngre forskere.  

Dette programmet skal fremme internasjonalt samarbeid ved at  postdoktorer skal forske/ ta graden 
sin i et annet land en sitt hjemland. 
 
Scientia Fellows vil kunne gi totalt inntekter på 6,78 millioner EURO  ( ca 51 millioner NOK).  Dette er 
anslått til å være 40 % av de totale kostnadene. For disse pengene skal vi gi 150 årsverk postdoktorer 
og administrere programmet. Postdoktorene har krav på lønn, ”travel” og ”mobility” stipend og 
driftsmidler. Fakultetet trenger en prosjektleder, prosjektet skal evalueres årlig og vurdering av 
søkere i tre søknadsrunder. 
 
Hvis vi bruker universitetets totalbudsjetteringsmal og legger inn de stillinger vi anslår vil ligge ved 
fakultetet vil Scientia Fellows kreve en egenandel på i størrelsesorden 63,5 millioner kroner totalt. 
Fordelt over prosjektets levetid gir det 12,7 millioner i året. 
 
Det er anslått at prosjektet vil gi totalt 16 millioner i økte RBO-midler (resultatbasert omfordeling). I 
tillegg vil prosjektet, sammen med fakultetets satsing gi ringvirkninger av flere publikasjonspoeng, 
flere eksternt finansierte prosjekter.  
 
Forutsetninger: 

• 150 årsverk postdoktorer over en periode på 5 år 
• EU dekker 40 %, 60 % fra prosjektet selv 
• Anslagsvis håper vi at våre faste vitenskaplige rekrutterer ca. 50 % av postdoktor massen , 

tilsvarer 75 årsverk over 5 år= 15 årsverk hvert år 
• Grovt anslått antar vi NFR sats for rekrutteringsstillinger= 900 000, 60 %= 540 00 pr årsverk 
• 540 000x 15= 8 100 000 

 
Det er altså behov for 8,1 mill kroner årlig i 5 år i egenfinansiering. I denne beregningen har 
fakultetet dekket store deler av de indirekte kostnadene og gitt avkall på overhead. 
 
Det er vanskelig å benytte ”våre egne” 19 postdoktorer som bidrag til EU-programmet, da 
universitetets rekrutteringsstillinger må regnskapsføres på basis for at vi skal nå fakultetets måltall. 
 
Det er vanskelig å se alternative måter å finansiere egenandelen, bortsett fra å sette av midler i 
fordelingen, eller forvente at fagmiljøet som postdoktoren knyttes til finansierer denne. Det 
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anbefales av fakultetsledelsen at UiO sine COFUND postdoktorer finansieres ved  et spleiselag 
mellom EU/fagmijø og fakultet. Dersom man ser for seg for eksempel en fordelingsmodell på 
40/30/30 vil  fakultetet måtte sette av ca 4 mill kroner hvert år i fem år. 
 
Administrative stillinger – faste og midlertidige 
 
Styrking av Seksjon for forskningsadministrasjon (fast) 
Fakultetet er nå i ferd med å sluttføre bemanningen på Seksjon for ekstern forskningsfinansiering, og 
i den forbindelse har det skjedd omrokkeringer i bemanningen på Seksjon for 
forskningsadministrasjon. 
 
Fra Seksjon for forskningsadministrasjon flyttes to årsverk til Seksjon for ekstern 
forskningsfinansiering, samtidig som to stillinger som rådgiver og seniorrådgiver er under tilsetting. 
Leder for seksjonen vil tilsettes på et senere tidspunkt. Dette innbærer at bemanningen økes med ett 
årsverk sammenlignet med planene som ble fremlagt i 2011. 
 
Det er imidlertid behov for å erstatte ett av årsverkene som flyttes fra Seksjon for 
forskningsadministrasjon til Seksjon for ekstern forskningsfinansiering, da ikke alle oppgavene flyttes 
med. Dette gjelder oppgaver som adminstrative styringsverktøy som bl.a. CRISTIN,  adminstrere 
infrastrukturutlysninger, oppfølging av samarbeid med universitetssykehusene (OUS og Ahus), 
institusjonelle samarbeidspartnere  nasjonalt og internasjonalt samt generelle løpende 
forskningsadminstrative  oppgaver som det ikke vil være naturlig å legge til den nye seksjonen. 
 
Styrking av studieadministrasjonen ved studieprogrammet i ernæring (fast) 
Profesjonsstudiet i klinisk ernæring er en femårig mastergradsutdanning ved Institutt for 
basalmedisin (IMB) med teoretiske og kliniske emner. Studiet har fellesundervisning i medisinske 
basalfag med medisinstudiet i omkring 3 ½  semestre, mens de resterende 6 ½ semestre 
representerer spesialisert undervisning i klinisk ernæring og andre relevante emner. En betydelig del 
av undervisningen i klinisk ernæring er knyttet til sykehusene, noe som ofte krever omfattende 
studieadministrasjon og oppfølging.   

Administrasjonen av ernæringsstudiet har i flere år vært underbemannet og mye av det 
administrative arbeidet (f.eks. utarbeidelse av emne- og semesterbøker, timeplaner, rombooking, 
administrasjon av eksamen, studiekvalitetssikring, kontrakter med kliniske veiledere etc) har blitt 
utført av faste vitenskapelige ansatte. I statsbudsjettet for 2011 besluttet Kunnskapsdepartementet 
at opptak til studiet skulle utvides fra 20 til 35 studenter per år. Underbemanningen i 
studieadministrasjonen er derfor blitt enda mer uttalt.  

Studiet har i flere år hatt lekkasje av studenter til medisin. En ny studieplan er nå rigget slik at 
mulighetene for dette er betydelig redusert, samtidig med at  det kliniske ernæringsfokuset er 
styrket i samtlige ti semestre. Denne omleggingen av studieplanen krever også studieadministrative 
ressurser. 

Studiet har pr i dag en studiekonsulent som er lokalisert på IMB. Til sammenligning har fakultetets 2-
årige masterprogram en studiekonsulent som sitter ”nede” i organisasjonen der undervisningen 
gjennomføres.  Selv om fellesundervisningen med medisin i omkring 3 ½ semester i stor del trekker 
veksler på noen av de 7 studiekonsulenter og 3 eksamenskonsulentene som er knyttet til 
medisinstudiet, er ernæringsstudiet underbemannet samtidig med at de vitenskapelige ansatte 
knyttet til ernæringsstudiet i dag belastet med et betydelig omfang av studieadministrativt arbeid. 
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Det er følgelig et stort behov for å styrke de administrative ressurser knyttet til dette studiet og det 
er følgelig foreslått å øke bemanningen med en varig stilling som studiekonsulent som knyttes 
direkte til studiet og plasseres lokalt på IMB. 

Midlertidig styrking av studieadministrasjon i forbindelse med revisjon av studieplanen i medisin 
Revisjonsarbeidet med medisinstudiet har nå kommet inn i en ny fase. Det skal etableres 8-10 
modulgrupper som skal arbeide modulvis med det konkrete og detaljerte innholdet i studieplanen. I 
denne forbindelse må det også: 
• Utarbeides overgangsordninger og planer for implementering 
• Ny studieplan må kvalitetssikres i henhold til regelverk  
• Etablere et system for kontinuerlig overvåkning og derved også kvalitetssikring av studiet 
• Forbedring av de gjennomgående evalueringsformene for studiet 
• Nye eksamensformer må fastsettes 
• Felles rutiner for eksamensavvikling på tvers av modulene skal etableres 
• Administrative systemer, f.eks FS, skal oppdateres  
• Detaljert planlegging, f. eks tilgang til lokaler, lærerressurssfordeling, undervisningssteder etc. 
 
Oppgavene kommer i tillegg til ordinært studieadministrativt arbeid, og det kan ikke forventes at 
dette arbeidet kan pålegges Studieseksjonen eller studiekonsulentene i instituttene innenfor de 
stillingshjemlene som nå finnes.  
 
Det er et sannsynlig behov for å styrke studieadministrasjonen med tre årseverk fra nå og frem til ny 
studieplan er ferdig implementert. 
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Establishing a Center for Global Health 
at the 

University of Oslo, Faculty of Medicine 
 
 
 

As Norway’s leading university, the University of Oslo should aim to 
strengthen its engagement and prioritize its work in global health by 
establishing a Center for Global Health at the Faculty of Medicine 

 
 
 
1.  Global Health 
The most significant global health challenges and diseases are unevenly distributed among low, 
middle, and high-income countries.  Through the UN’s Millennium Development Goals, the world 
community has committed itself to a common fight against HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis 
along with improving maternal health and reducing child mortality in MDGs 4, 5, and 6.  In addition, 
other MDGs directed towards reducing hunger, improving gender equality, and improved 
environment are related to health.  Norwegian authorities, under the current government have focused 
on MDGs 4 (Reduce child mortality) and 5 (Improve maternal health).  The new Global Health White 
paper is released later this week.  
 
In addition to the MDGs, the UN held a high-level meeting on Non-communicable disease prevention 
and control in September 2011.  The purpose of the meeting was to place prevention of life style 
diseases on the international agenda.  Norway had a central role in the preparations for this meeting 
with a large consultative meeting in Oslo in November 2010.  In the Declaration from the high-level 
meeting, there is a call for more international collaboration on research and development related to 
life-style diseases. 1

 
.  

Global health embraces two long-standing traditions at the Faculty of Medicine:  public health and 
bio-medical research.  
 
Global health has been defined as:   

 
“Global health is an area for study, research, and practice that places apriority on improving 
health and achieving equity in health for all people worldwide.  Global health emphasises 
transnational health issues, determinants, and solutions; involves many disciplines with and 
beyond the health sciences and promotes inter-disciplinary collaboration; and is a synthesis of 
population-based prevention with individual clinical care.” 2

 
 

Global Health “can be thought of as a notion (the current state of global health),  an objective (a world 
of health people, a condition of global health), or a mix of scholarship, research and practice (with 
many questions, issues, skills, and competencies)” 3

 
 

2.  Anchored in UiO’s strategies, policies, and current initiatives  
Establishing a Center for Global Health at the Faculty of Medicine will meet the strategic objectives 
and strategies that the University of Oslo identifies in Strategy 2020. 
 
Strategy 2020 gives a firm basis for an increased commitment to global health.  The first objective in 
the Strategy is:  “The University of Oslo shall promote pioneering research, education and 
communication and be sought after as an international partner.” (p. 6).  Further the strategy notes that   
                                                      
1 http://www.ncdalliance.org/sites/default/files/UN%20Political%20Declaration%20on%20NCDs.pdf  
2 Lancet Vol 373 June 6, 2009 
3 Lancet Vol 373 June 6, 2009 

http://www.ncdalliance.org/sites/default/files/UN%20Political%20Declaration%20on%20NCDs.pdf�
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“Existing boundaries between academic disciplines are transcended, allowing cooperation across 
national boundaries and between universities. Many of the 21st century’s global challenges associated 
with areas such as climate, energy, health, poverty and violation of human rights observe neither 
disciplinary boundaries nor geographic borders” (p. 6) 
 
UiO underlines this again when it points to   “Cooperation with prioritized countries in other parts of 
the will be improved and include selected institutions in the global South.”  It is here clear that UiO’s 
international engagement shall also be directed towards low and middle-income countries. 
 
The Faculty of Medicine, in its development of Strategy 2020, underlined that “ In order to achieve a  
critical mass and good institutional infrastructure),  the Faculty shall strengthen its collaboration with 
other faculties, professional arenas, and national and international institutions”.4

 
 

Rector Ole Petter Ottersen, in 2010 noted that the Institute of Health and Society is “….a natural 
starting point for an even stronger role for UiO in capacity building nationally and internationally, and 
could contribute to following-up Norway’s foreign policy aspirations in development assistance and 
international development.” 5

 
  

The rationale for a Center for Global Health is well rooted the four priority areas in UiO’s 
Internationalization Action Plan 2012 – 2014:6

• Mobilization for global challenges 
 

• Strategic collaboration 
• Strengthening UiO’s international profile in education and research 
• Increasing UiO’s competence and capacity for internationalization 

 
If a Center for Global Health were already established, it could have contributed to the achievement of 
a number of initiatives identified in UiO’s Annual Plan 2012 – 2014, specifically: 

• Measure 4  Development of strategic partnerships 
• Measure 9  Strengthen and expand UiO’s contacts in the wider society 
• Measure 12  High quality arenas for research competition 
• Measure 14  Increased grants from EU 
• Measure 16  Further development of an infrastructure for research 
• Measure 19  Targeted capacity building and follow-up 

 
Finally, the establishment of the Lancet-UiO Commission: Global Governance for Health with its 
Secretariat at Helsam, is a demonstration of the existing capacity, interest, and engagement of Helsam 
in global health issues. 
 
 
3.  Experience with Globinf – A thematic research area at the Faculty of Medicine since 2002 
In 2001, ”Globinf – Centre for prevention of global infections” was established as one of the thematic 
research areas at the Faculty of Medicine.  This was part of a strategic effort to concentrate research 
activities within a number of prioritised areas.  Globinf was evaluated in 2005 and was one of five 
areas that were extended for an additional period of time.  Globinf focused on prevention of global 
infections and had four core areas:  HIV/AIDS, tuberculosis, meningitis, and health systems.  Globinf 
was organised with a Steering Group, an academic leader, and a small secretariat. 
 
Globinf developed institutional partnerships within the UiO, the Norwegian Institute  of  Public 
Health, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, and Ullevål University Hospital.  In its 

                                                      
4 http://www.med.uio.no/om/strategi/2010-2020/index.html 
5 http://blogg.uio.no/unidir/ottersen/content/gratulerer-med-dagen-uio-tale-til-%C3%A5rsfesten-2-
september-2010 
6 “Globalt ansvar – globalt nærvær; UiOs Handlingsplan for internasjonalisering 2012 – 2014” 

http://www.med.uio.no/om/strategi/2010-2020/index.html�
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most active period, Globinf received NOK 700 000 from the Faculty of Medicine and the three 
external partners each contributed with NOK 350 000 annually.  These funds were strategically used 
to support research seminars, smaller grants for proposal preparation, travels and network meetings.  
More than forty researchers were part of the network and many of these were involved in large 
research projects supported by the EU, NUFU, NFR, and WHO (Please see attached table).  At the 
end of 2008, researchers involved in Globinf were involved in more than 30 externally funded 
research projects (see attachment). Even if these projects might have receive funding without the 
existence of Globinf, the network served as an important arena and meeting place for the researchers 
and was used actively to promote capacity at the institution toward the funding agencies. 
 
4. Institutional Collaboration 
Many researchers at UiO have developed close institutional relationships with many institutions in the 
South.  In 2010, UiO had collaboration agreements with twenty-seven African and forty-seven Asian 
research institutions.  However, the precise nature and the extent of these partnerships are unknown. 
 
Moreover, one of the strategies in Strategy 2010 is ” The university’s international involvement shall 
be greater, e.g. through increased participation in selective strategic partnerships and in the European 
Research Area.” 
 
 
5.  Educational Programs and Capacity Building 
There has been a focus on research training at the section for International Health at Helsam for years.  
Twenty-nine researchers have completed their Ph.D. studies at this section alone all with topics 
relevant to global health.  An additional thirty-two international students are currently in the Ph.D. 
program. The majority of the students from countries in the South and are affiliated with current 
institutional collaboration partners. 
 
There is potential to develop new Ph.D. level courses on thematic areas related to global health, both 
for Norwegian students and for national and international institutions and NGOs working in the field 
of global health 
 
In addition to professional medical education, there are a number of master level programs at the 
Faculty of Medicine.  Two of these are offered in English:  Health Economics, Policy, and 
Management  and International Community Health.  Applications are from countries in the South, 
other European countries, and from Norway.  The master degrees that have been offered by the 
Faculty have been an important element in strengthening institutional collaboration in the South. Over 
the last 20 years NORAD has funded several NOMA (masters training)  and NOFU (PhD & research 
training) projects at Helsam based on the described partnerships. 
 
A Center of Global Health would provide a deeper and broader resource base for existing and future 
course offerings at the master and Ph.D. levels as well as meeting the demands from the medical 
students about increased educational focus on Global Health and opportunities in this area.  Mutual 
capacity building is an important objective for internationalization.  Advancements and collaboration 
in Master level programs can be based in low income-countries.  “Sandwich training” is to be 
preferred with regard to research training. When the students spend part of their time in the north in 
addition to at their home institutions this broadens their training and perspectives.  An understanding 
of which research groups at the Medical Faculty in Oslo is interested in Global Health would expand 
out opportunities for collaboration significantly.  
 
 
6.  A Center for Global Health 
Helsam seeks to establish a virtual Center for Global Health.  As with Globinf, this would be a center 
”without walls”  whose purpose would be to: 
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• Strengthen and coordinate the Faculty of Medicine’s global health research initiatives related 
to applications and transdisciplinary collaboration 

• Strengthen the ability of UiO, the Faculty of Medicine’s research groups,  and their partners’ 
ability to compete for international research funds (EU and NIH) and national funding sources 
(NFR, NORHED)  

• Strengthen cross-cutting collaboration within UiO including at SUM, LEVE and with other 
National institutions working in global health 

• Contribute to UiO’s strategic objectives for increased internationalization in research and 
teaching. 
 

Additionally, it would serve to: 
• Strengthen institutional collaboration with partners in the South and with national and 

international organisations 
• Provide a deeper resource base for the Medical Faculty’s educational programmes 

 
 
 
6. Future plans 
 
Leadership 
 
It is our recommendation that a new position is linked to this effort. It would be great to attract an 
internationally acclaimed researcher in Global Health to spearhead this initiative. Until then we would 
solicit an internal temporary leader to initiate the project.  
  
Phase 1 
Establishing a Center for Global Health would take its starting point in existing interests and on-going 
research activities at the Faculty of Medicine.  A workgroup of academic staff could begin to map 
current and planned research interests, activities, and potential.  Maternal and child health, infectious 
diseases, non-communicable chronic diseases and health systems research are areas that natural to 
start with. A jump off starting point would be re-establishing collaboration with institutions who were 
partners in Globinf in addition to examining possibilities of collaboration with other faculties at UiO.   
 
Phase 2 
Based at Helsam, an internal Steering Group made up of key actors in global health at the Faculty of 
Medicine should be established to: 
 

• Based on the findings of the mapping exercise, determine a process for prioritising thematic 
fields and collaboration with a limited number of selected institutions in the South.   

 
• Such prioritising would serve the purpose of an easier and broader collaboration among 

several research groups. The Working Party should thus also decide which institutions and 
which thematic areas a Center for Global Health should focus on. 

 
• Coordinate meeting, research applications, and contributions to the educational programs 

 
• Collaborate with the different partners, national and international institutions 

 
• Consider areas for advocacy directed towards policy-makers, key stakeholders, the 

Norwegian Research Council, and global communities 
 
An external Advisory Group to: 

• Add an additional voice regarding emerging thematic areas, networks, and processes 
• Comprise key national and international actors in the field of global health 
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7.  Financing 
Phase 1: NOK 75 000 for year 1 to cover meeting and seminar costs. Hiring of a 50% 
administrative coordinator (NOK for 6 months in 2012 170 000 and NOK 340 000 annually.  
   
   
Phase 2 

• 50% Administrative coordinator  
• 100% Scientific leader preferably one with an international record of accomplishment.  
• NOK 350 000 annually to cover seed money for research, travel, meeting and seminar costs  

 
 
It is anticipated that grants will permit the Center to increase staff over time, but some core funding is 
paramount for sustainability.  
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Fakultetsnotat  
 
Til: Det medisinske fakultetsstyre  
Med.fak.sak:  
 
Saksbehandler: Hilde Nebb  
Oslo, 1.12.2011 

Innfasing av SFF 

Bakgrunn  

Det medisinske fakultet har tre Sentre for fremragende forskning (SFF). Det første senteret som ble 

etablert ved Fakultet var Centre for Molecular Biology and Neurosciences (CMBN) i 2003. Så ble to 

sentre til etablert i 2007: Centre for Immune Regulation (CIT) og Centre for Cancer Biomedicine (CCB). 

Ny SFF søknadsrunde (SFF III) pågår i disse dager og fra vårt fakultet ble det sendt inn 10 søknader 

innen fristen i juni 2011. Forhåpentligvis vil det bli ett til flere ny sentre etablert ved fakultetet fra 

2013.  

 

Fakultetsledelsen er svært positiv til en slik senterordning da den gir merverdi og varige effekter. Det 

at et forskningsmiljø er fremragende gir fakultetet et flaggskip både nasjonalt og internasjonalt. 

Senteret gir også status og positive ringvirkninger til sentermiljøet selv og er også viktig for 

”befruktning” av nærliggende forskingsmiljøer, samt tilsvarende fagmiljøer på fakultetet, 

universitetet for øvrig og i sykehuset. SFFs finansiering bidrar til oppbygging av sterke 

forskningsmiljøer og rekruttering av høyt kvalifiserte forskere. Internasjonaliseringen styrkes 

gjennom finansiering av internasjonale prosjekter, forskerrekruttering og internasjonale 

gjesteforskere. 

 

SFFene er en stor integrert forskningsgruppe (også undervisningsplikt) med mange partnere 

lokalisert ved et institutt, eventuelt i samarbeid med andre institutter og sykehuset. Sentrene 

opprettes normalt med en virkeperiode på fem år, med mulighet for forlengelse på fem år. 

Forlengelse blir basert på en evaluering av SFFets virksomhet etter tre og et halvt år, slik at 

evalueringen skal være ferdigstilt senest fire år etter opprettelsen. Forskningsrådet har uttrykt en 

klar forventning om at fakultetet påtar seg ansvar for å videreføre sentrale deler av den 

kompetansen som er bygget opp ved sentrene under SFF-perioden ved det som kalles ”innfasing” av 

senteret.  

 

Fakultetsledelsen foreslår å innfase SFFene på følgende måte:  

 SFFene beholder ikke status og navn etter at SFF-perioden er avsluttet. Dessuten skal det 

ikke videreføres en mindre kopi av SFFene. Innfasingen skal skape nye sterke faglige 

konstellasjoner på et høyt internasjonalt nivå, der de beste elementene i SFFet blir ivaretatt 

og vurdert i forhold til det foreliggende SFFet. Videre vil andre sterke fagpersoner eller 

fagmiljøer bli vurdert supplert inn. Det innfasede fagmiljøet som vi har valgt å kalle "Scientific 

Excellence Research Thematic Area" (=SERTA) må evne å tiltrekke seg internasjonale 

forskere og studenter, evne å publisere i tidsskrifter med ”high impact” og være særlig 

konkurransedyktig med tanke på å hente inn eksterne midler som for eksempel EU. 

 

http://www.cmbn.uio.no/
http://www.cir.uio.no/
http://www.ccb.uio.no/
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 SFFer som ikke får forlengelse etter den første femårsperioden skal ikke innfases, da 

manglende forlengelse er et tegn på at SFFet ikke har prestert på et tilstrekkelig høyt nivå. 

For de SFFene som får full periode, skal prosess for innfasingen normalt begynne to år før et 

SFF skal avvikles. Unntaket er CMBN som har ett år igjen til innfasing. Når de(t) beste 

fagmiljøet(ene) skal innfases, vil fakultetsledelsen foreslå følgende evalueringsprosess: 

1) Instituttleder og styreleder setter i gang innfasingsprosessen. De vil i samråd med 

SFFets eget ”scientific advisory board” (SAB) foreslå ett eller flere scenarier for mulig 

innfasing. 

2) Fakultetets SAB, supplert med spesialister innen det aktuelle fagområdet, vil vurdere 

de foreslåtte scenarioene og komme med et forslag til en innfasing. 

3) Fakultetsledelsen vil, basert på evalueringsprosessene foretatt i trinn 1 og 2, foreslå 

for fakultetsstyret hvilke elementer som skal videreføres (etablering av SERTA), slik 

at fakultetsstyret kan fatte den endelige beslutningen. For CMBN vil navnet på det 

innfasede fagmiljøet bli kalt SERTA neurosciences. 

 

 SERTA skal ha ett vertsinstitutt som har hovedansvar for virksomheten. Dette gjelder også i 

de tilfeller SERTAs virksomhet omfatter fagmiljøer ved flere institutter eller fakulteter. 

Instituttleder ved vertsinstituttet er prosjekteier for SERTA, og instituttleder skal foreslå 

leder ovenfor fakultetet, som foretar endelig valg og formalisering. Lederen skal rapportere 

til instituttleder. Leder for SERTA kan være den tidligere SFF-senterlederen, men det kan 

også være en annen dersom faglig styrke og andre forhold tilsier det.  

 

 Når det gjelder bevilgning av midler fra fakultet til SERTA, vil fakultetsledelsen videreføre den 

øremerkede bevilgning fra UiO sentralt på 2 millioner årlig. Midlene blir gitt fra Universitetet 

som et redskap til å stimulere store satsinger i alle satsningens faser, med en forventning om 

at de benyttes til strategisk ivaretakelse av kompetansen som er bygget opp i løpet av 

senterperioden. Videre vil fakultetet finansiere en fast vitenskaplig toppstilling i det 

innfasede miljøet, og vertsinstituttet må finansiere enda en toppstilling som legges inn i 

langtidsbudsjettet. Det vil si at det innfasede fagmiljøet, i tillegg til egne faste stillinger og 

andre eksternt finansierte stillinger, vil kunne få et langtidsperspektiv på tre-fire faste 

toppstillinger. Disse stillingene kommer i tillegg til de stillinger og ressurser som er tilknyttet 

de fagmiljøene som blir innfaset i et SERTA 

 

 Det innfasede fagmiljøet vil bli evaluert på samme måte som beskrevet over etter fem og ti 

år etter innfasing. Hver evaluering kan føre til et behov for reorganisering for å tilpasse seg 

den aktuelle situasjon, for eksempel om at det vil bli behov for å inkludere nye partnere som 

vil være viktig for miljøets videre drift som et fremragende miljø med det som kreves av 

dette. 

 

 Forslag til skisse: 
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 Flow-chart når det gjelder innfasingsprosessen 
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Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Ledelsens gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: livfi 
Arkivsaksnummer:  
Vedlegg: Legelsens gjennomgang m/tiltaksplan 
Møtedato: 25.6.2012 

 

 

1 

 

Bakgrunn 
 
”Ledelsens gjennomgang” skal skje både på universitets-, fakultets- og instituttnivå. Hensikten med 
den årlige gjennomgang av HMS-systemet er å sikre at systemet fungerer. Ved gjennomgangen skal 
derfor ledelsen på de ulike nivåene ha fokus på følgende forhold: 

• Er HMS-systemet hensiktsmessig? 
• Håndterer HMS-systemet OiUs arbeidsmiljøpolicyer og mål? 
• Oppnås ønskede resultater? 

 

Fakultetsledelsen gjennomførte sin første ”ledelsens gjennomgang” i desember 2012. 
Gjennomgangen viste at ledelsen manglet vesentlig informasjon fra instituttene for å kunne vurdere 
om det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet fungerer etter hensikten. 

Fakultetsledelsen konkluderte derfor med at det ville vært mer hensiktsmessig å gjennomføre 
”ledelsens gjennomgang” for fakultetet etter å ha mottatt HMS-årsrapporter fra 
fakultetsadministrasjonen og instituttene. I Lederforum 15.1.2013 ble det bestemt at enhetene skal 
fylle ut et HMS-årsrapporteringsskjema som et underlag for ”ledelsens gjennomgang” både på 
institutt- og fakultetsnivå. 

Fakultetsledelsen har fått tilsendt HMS-årsrapportene slik man ble enige om. Fakultetsledelsen 
gjennomførte ”ledelsens gjennomgang” på nytt 29.april 2013. Gjennomgangen med tiltaksplan 
legges med dette fram for fakultetstyret til orientering. 
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Ledelsens gjennomgang – underlag m/vedlegg og tiltaksplan 

Sammenfatning 

Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå viser at HMS-systemet ved fakultetet i store trekk fungerer etter intensjonen (konf. prosedyren for ”Ledelsens 
gjennomgang”).  Det er likevel slik at det er knyttet utfordringer til å få det systematiske HMS-arbeidet til å bli en integrert del av ledernes ansvar på alle 
nivåer i organisasjonen (konf. MED-LAMU-sak 22/2013 om HMS-årsrapportene for 2012 fra instituttene)  

Underlag 

Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar 
med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen 
pålegger seg 

HMS-internrevisjonsrapporter. 

UiO sentralt har bestemt at laboratoriesikkerhet skal internrevideres i 
2013. Dette gjelder fire fakulteter, blant annet MED-fakultetet. 

Det er ikke utarbeidet egen plan for internrevisjon ved fakultetet.  

Prosedyrene for planlegging og gjennomføring av internrevisjon er 
vedlagt (vedlegg 1 og 2). 

1 og 2 

 

Vurdering av samsvar. 

HMS-stab har ansvar for å fange opp endringer i regelverk og 
rammebetingelser. Enhetsledere er ansvarlig for at lokale prosedyrer 
er i tråd med lov og forskrifter og sørge for at lokale prosedyrer 
oppdateres ved behov. 

Nye prosedyrer og eventuelle oppdateringer skal legges fram for 
enhetens LAMU. 

3  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

Det er ukjent om enhetslederne har sjekket om lokale prosedyrer er i 
tråd med lov og forskrifter. Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere 
på dette i årsrapporten for 2012. 

Se vedlagte prosedyre (vedlegg 3)  

b) resultater av deltagelse og konferering Referat fra leder og verneombud sin gjennomgang av verneombudets 
deltagelse i HMS-arbeidet. 

Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere på dette i årsrapporten.  

 

Liste over hvor verneombudet eller andre ansattrepresentanter har 
deltatt i HMS-arbeidet det siste året. 

Verneombudene har deltatt på vernerunder der dette har blitt 
gjennomført i 2012. Ledelsen ved de fleste enhetene har hatt jevnlige 
møter, både med ledende verneombud og med områdeverne-
ombudene. 

Lokalt hovedverneombud for MED-FAK var i 2012 leder av MED-
LAMU. Verneombudet for fakultetsadministrasjonen var ansatt-
representant i utvalget. 

Flere ansatte og lokalt hovedverneombud deltar i en IHR-
arbeidsgruppe. Flere av sakene som behandles berører HMS-forhold. 

Alle verneombudene ved IMB er enten medlemmer eller observatører i 
LAMU. Ved Klinmed er verneombud arbeidstakerrepresentanter i 
LAMU.  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, inklusive 
klager 

Liste over henvendelser angående HMS fra samarbeidspartnere, 
finansører, underleverandører eller andre. 

Samarbeidsavtale om HMS mellom OUS og UiO ble underskrevet 
mars 2012. Arbeidet med å utarbeide den tilhørende veiledningen er 
igangsatt og ferdigstilles vår 2013. Avtale med Ahus er ikke på plass, 
men arbeidet er igangsatt. 

 

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon Statistikk for sykefravær. 
 
Fakultetet har i snitt et sykefravær på 2.45 % i 2012. Med et så lavt 
sykefravær stilles det spørsmål ved om alt fravær blir registrert i HR-
portalen slik det skal. Det antas at det skjer en viss underrapportering 
fra vitenskaplige ansatte generelt og ansatte i 20 % stillinger ved 
Klinmed spesielt. 
 
Enkelte avdelinger/seksjoner hadde et langt høyere sykefravær, men 
dette skyldes som oftest små enheter der en eller to personer har vært 
langtidssykemeldte. 
 
Enhetene rapporterer at de følger opp de sykemeldte i tråd med 
føringene i IA-avtalen, men BHTs deltagelse i dialogmøter er mye 
lavere enn hva antall langtidssykemeldte skulle tilsi.  
 

4 

Statistikk for uønskede hendelser. 
Fakultetet meldte inn 11 saker til UiOs avvikssystem i 2012, en fra 
fakultetsadministrasjonen på Sogn Arena og 10 fra IMB. Det er ikke 
meldt om uønskede hendelser fra Klinmed. 

5  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

Informasjon om beredskapssituasjoner, beredskapsøvelser. 

Lokal beredskapsplan ble ferdigstilt høst 2012. Det er gjennomført en 
sentral beredskapsøvelse i des.2012 der MED-FAK deltok. På 
bakgrunn av erfaringene fra øvelsen er sammensetningen av den 
lokale beredskapsgruppen endret.  

Det planlegges en lokal beredskapsøvelse ved fakultetet som skal 
gjennomføres høst 2013.   

Noen enheter rapporterer at det ikke henger interne varslingsplakater 
i alle lokaler der ansatte ved MED-FAK har sine arbeidsplasser.   

Ved Sogn Arena ble det gjennomført brannøvelse i 2011. Det er inngått 
avtale med BOS om brannøvelse hvert annet år. Instituttene 
rapporterer at brannøvelser er gjennomført i alle UiO-bygg i 2012. 

Uønsket utløsning av brannalarm pga av branntilløp i våre lokaler er 
rapportert fra Helsam og IMB. Tiltak er i verksatt for å forhindre 
gjentakelse på Helsam, mens IMB sier at de ikke alltid får informasjon 
om årsaken til at alarmen ble utløst. 

 

 

Resultater av arbeidsmiljøundersøkelser. 

HMS-årsrapporten for 2012 fra enhetene viser at vernerunde er 
gjennomført i fakultetsadministrasjonen, men ikke på REK, Helsam, 
og i flere verneområder på Klinmed og på IMB. 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

Det er ikke blitt gjennomført egne arbeidsmiljøundersøkelser ved 
fakultetet i 2012. Arbeidsmiljøundersøkelse ARK, vil bli rullet ut i 
løpet av høst 2013.  

Resultater av tilsyn fra myndighetene. 

Helsedirektoratet har gjennomført tilsyn på IMB på laboratorier der 
det jobbes med genmodifisert materiale. 

Tilsynet avdekket noen mangler knyttet til godkjenning av rom som 
benyttes til arbeid med genmodifisert materiale. Dette er nå rettet. 

 

Resultater av overvåkning / målinger. 

I fakultetsadministrasjonens lokaler i Sogn Arena ble det våren 2012 
gjennomført temperaturmålinger. Målingene førte til justeringer av 
temperatursettingen noen steder, men flere ansatte klager fremdeles 
på at det i perioder er for kaldt. Seksjon for adm.service har god 
kontakt med vaktmestrene for BOS og konsulterer disse jevnlig for å få 
justert temperaturen når det blir for kaldt. 

  

IMB meldte i fjor inn behov for helseundersøkelser og ulike målinger 
av inneklima til BHT. Dette er ikke blitt fulgt opp. Behovene er på nytt 
lagt inn i bestillingen til BHT for 2013. Det er nå gjort konkrete avtaler 
med BHT om når de ulike tiltakene skal gjennomføres. 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

e) i hvilken grad målet er oppnådd Måloppnåelse og manglende måloppnåelse innen HMS. (Har 
virksomheten egne HMS-mål, bruk dem, hvis ikke bruk UiOs HMS 
mål.)  
 
MED-FAK har ikke utarbeidet egne mål, men en arbeidsgruppe 
utarbeider nå en strategi på basis av UiOs operasjonelle mål.  
 
Operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved UiO 
 
Ha risko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin 
virksomhet å fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid 
med: 
• Identifisering av aktuelle HMS-risikoer – delvis ivaretatt gjennom 

risikovurderinger, vernerunder og tilsyn. 
• Konkret ansvarsplassering – må konkretiseres gjennom strategier 

og tiltak basert på disse. 
• God risikostyring og tilpasset beredskap – må konkretiseres 

gjennom strategier og tiltak basert på disse.  
 

Enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et 
arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet 
gjennom: 
• Kontinuerlig forbedringsarbeid – delvis ivaretatt 
• Utstrakt medvirkning – delvis ivaretatt 
• Utøvelse av tydelig ledelse – må konkretiseres gjennom strategier 

og tiltak basert på disse.   
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Sjekkliste Underlag Vedlegg nr 

f) status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og 
forebyggende tiltak 

Oppsummering av hvordan uønskede hendelser er håndtert, om 
uønskede hendelser fører til tiltak, hvor mange som er åpne og lukket, 
hvor lang tid det tar å lukke sakene. 

Det er kun IMB og Fak.adm. som har meldt inn uønskede hendelser til 
HMS- stab. Det kan se ut til at uønskede hendelser kun rapporteres i 
OUS- linjen på Klinmed, ikke til UiO.  I henhold til samarbeidsavtalen 
skal slike hendelser meldes i begge systemer. 

I henhold til HMS-årsrapportene er det igangsatt tiltak i forhold til de 
meldte hendelsene. Sakene ansees derfor som lukket. 

 

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser Tiltaksplan fra forrige ledelsens gjennomgang med status. 

Ikke aktuelt i år 

 

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til 
lovbestemte krav og andre krav som angår arbeidsmiljøet 

Informasjon om endrede lover og forskrifter, ny teknologi etc. 

Å etterkomme kravene i OHSAS-standarden vil kreve arbeid med å 
utvikle mål/strategier og å få dokumentert det systematiske HMS-
arbeidet ved fakultetet.  

 

i) anbefalinger om forbedringer HMS-faglige anbefalinger. 

Det kan være grunn til å evaluere skjemaet for HMS-årsrapportering 
for å få med spørsmål som belyser alle forhold som ”Ledelsens 
gjennomgang” skal vurdere og om ”Ledelsens gjennomgang” er 
gjennomført på instituttnivå. 
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Vedlegg i

Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av
plan for HMS-revisjoner

Formål

Prosedyren skal sikre at UiO har oppdaterte planer for HMS-revisjoner basert på risikovurderinger.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO.

Ansvar

• Universitetsdirektøren har ansvar for at det foreligger en overordnet plan for HMS-revisjon for UiO

og at den implementeres og vedlikeholdes.

o Enheter som ønsker det kan ha en egen plan for sitt nivå. Leder har i så fall ansvar for at det

foreligger en plan for sitt nivå; hhv fakultet, institutt, senter, museum, universitetsbibliotek eller

fagavdeling, og for at planen implementeres og vedlikeholdes.

Fremgangsmåte

o Plan for HMS-revisjon skal revideres årlig og bør dekke 3-5 år. MaI for plan for HMS-revision (xls)

kan brukes.

• Risikovurderingene for enheten, informasjon fra tidligere revisjoner og ledelsens gjennomgang skal

brukes som grunnlag for planen. Leder kan be underliggende nivå om å komme med innspill.

• Leder skal sørge for at verneombud på den aktuelle enheten er med i arbeidet med å lage planen.

o Leder skal sørge for at utkast til plan for HMS-revisjon diskuteres i relevant arbeidsmiljøutvalg.

Rapporteri n g

Leder skal sørge for at plan for HMS-revisjon og eventuelle endringer i løpet av året rapporteres til relevant
arbeidsmiljøutvalg.

Arkivering

Leder for enheten som plan for HMS-revisjon omfatter, skal sørge for at plan for HMS-revisjon blir arkivert.

Dokument-ID

o Utarbeidet av: HMS-stab, Organisasjons- og personalavdelingen

o Godkjent av: Tove Kristin Karisen for Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

o Godkjenningsdato: 26.9.2012

o Utgave: 1 Saks- og clokurnentnr. i ePhorte: 2012/11454-12
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Vedlegg 2

Prosedyre for HMS~revisjon

Formål

Prosedyren skal sikre at HMS-revisjon avdekker om HMS-arbeidet oppfyllert kravene i UiOs HMS-svstem.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved lJiO.

Ansvar

Ansvarlig angitt i plan for HMS-revisjon har ansvar for at revisjonen gjennomføres.

o Leder har ansvar for å få gjennomført korrigerende tiltak slik at ~y~jk kan lukkes. Leder kan

alternativt beslutte å påta seg risikoen ved å ikke korrigere rapporterte forhold.

Fremgangsmåte

Plan for HMS-revisjoner og revisjonsteam

Ansvarlig angitt i plan for HMS-revisjoner skal peke ut revisjonsleder og sette sammen et revisjonsteam av
minimum to personer.

Gjennomføring av revisjon

o Revisjonsteamet skal varsle enheten som skal revideres 14 dager før revisjonen. Dagsorden skal

foreligge. MaI for revisjonsvarsel (word) kan brukes.

o Revisjonsteamet skal gjennomføre revisjonen, som skal bestå av et formøte, intervjuer, eventuell

befaring og et sluttmøte.

0 Revisjonsteamet skal sende ut revisjonsrapport innen 14 dager etter revisjonen. MaI for

revisionsrapport (word) kan brUkes.

o Leder for revidert enhet skal sørge for at revisjonsteamet får tilbakemelding om korrigerende tiltak

med tidsfrist innen 14 dager etter mottatt rapport.

o Revisjonsteamet skal kontakte leder etter tidsfristen, og få status for de korrigerende tiltakene

og lukke avvikene. Deretter skal revisjonsteamet utarbeide en oppfølqingsrapport (word) maI kan brukes.

Rapportering

o Revisjonsteamet skal sende revisjonsrapport og oppfølgingsrapport til leder av revidert enhet og til

leder av enhetens overordnede instans.

o Leder av revidert enhet skal sørge for at revisjonsrapporten og oppfølgingsrapporten sendes

til LAMU, styret for enheten og andre interesserte.

o Om revidert enhet ikke tar behørlig hensyn til revisjonsrapporten, skal revisjonsteamet underette

enhetens overordnede instans.
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Vedlegg 2

Arkivering

Leder av revidert skal sørge sørger for at revisjonsrapporten arkiveres.

Dokument-ID

o Utarbeidet av: HMS-stab, Organisasjons- og personalavdelingen

o Godkjent av: Tove Kristin Karlsen for Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

o Godkjenningsdato: 26.09.2012

o Utgave: 1

o Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-10
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Vedlegg 3

Prosedyre for samsvarsvurderïng

Formål

Prosedyren skal sikre at HMS-systemet skal være oppdatert forhold til regelverk og andre rammevilkår.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO. Regelverk og rammevilkår som omfattes av prosedyren er
angitt i samsvarsvurderingen (excel).

Ansvar

o HMS-stab har ansvar for å fange opp endringer i regelverk og andre rammebetingelser som er

angitt i samsvarsvurderingen, og for at UiOs HMS-system er i tråd med rammebetingelsene.

e Enhetens leder er ansvarlig for at lokale prosedyrer er i tråd med rammebetingelsene.

Fremgangsmåte

o HMS-stab skal oppdatere samsvarsvurderingen og vurdere om endringer har betydning for HMS

systemet ved UiO.

o HMS-stab skal oppdatere UiOs felles HMS-system ved behov.

o HMS-stab skal informere enhetene om endringer som er gjort i samsvarsvurderingen.

o Enhetens leder skal sørge for at lokale prosedyrer oppdateres ved behov.

Rapporteri ng

HMS-stab skal rapportere oppdateringer av samsvarsvurderingen og felles prosedyrer til AMU. Leder av
enheten skal rapportere oppdateringer av lokale HMS-prosedyrer til LAMU.

Arkivering

HMS-stab skal sørger for at oppdatert samsvarsvurdering arkiveres.

Dokument-ID

Utarbeidet av: HMS-stab, Organisasjons- og personalavdelingen

o Godkjent av: Tove Kristin Karlsen for Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

o Godkjeriningsdato: 26.09.2012

o Utgave: 1

• Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-14
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VEDLEGG 4

Sykefraværsrapport for perioden 1.1.2012 — 31.12.2012.

Fakultetet har et totalt sykefravær på 2,45 % medregnet fravær hos personer som har vært
ansatt ved andre enheter enn MEDFAK i løpet av året.

Fakultetsadministras~onen innkludert REK-søs-Øst: 2.82 %

Av seksjonene i fakultetsadministrasjonen er det Seksjon for arkiv og administrativ service og
Seksjon for forskerutdanning som har størst fravær, henholdvis 4,83 % og 5,02 % sykefravær.

Helsam: 2,52 %

Avdeling for medisinsk etikk har et sykefravær på 5,95 %, mens Avdeling for
sykepleievitenskap har et fravær på 4,53 %. Disse avdelingene trekker opp sniittet, mens
andre avdelinger har fravær på under 2 %,

1MB: 3,33 %

En persom i administrasjonen har et sykefravær på 36.17 % og drar opp snittet. Komparativ
medisin har et sykefravær på 12,81 % der to ansatte drar opp prosenten. En ansatt i
Forskergruppen Plastisitet nevropi er årsaken til en fraværsprosent på 13,87. Ellers jevnt
over en lav fraværsprosent.

Klinmed: 2.32 %

Personalseksjonen har et sykefravær på 21,74 %. Stort fravær på tre personer drar snittet
opp. Avdeling for Undervisning og sta... på 11.46 %. En del enheter har ikke fravær i det hele
tatt, mens det eller er et jevnt lavt fravær. Spørsmålet er om alt fravær meldes i HR-portalen.
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Ved~egg 5

Lege- Melding NAV
Dato Enhet Skadestad Hendelse Forslag til tiltak behandl og/eller SPK Syken Stilling Skade

UØnsket
Endre oppsettet hendelse

Ledninger på tvers slik at løse Permanente tiltak uten
19.10.2012 MED Fak.Adm av gulvet ledninger unngås avhengig av gårdeier. personsk

Uønsket
Driftsstans hendelse

Diseksjons- ventilasjon, uten
12.04.2012 MED/IMB salen brannfare. personsk

avdelings
20.12.2011 MED/IMB verkstedet Dreiearbeide ja ingeniør spon i øyet brukt brille

Trene mer på
prøvearm før de

Avd Øvelse i tar prøver av hematom og
13.06.2012 MED/IMB fysiologi blodprøvetaking hverandre Student betennelse

hendelse
Avd Forsøksdyr slapp lab.rotte funnet på uten

25.09.2012 MED/IMB fysiologi ut av laboratoriet kjøkkenet personskade

Endringer i rutiner ved
ny gassavtale. 1MB må
enten betale for
levering på ab eller Uønsket
hente gassen på hendelse

Gassflasker satt gateplan. I tillegg var uten
25.09.2012 MED/IMB Felles- eksp. igjen usikret bestiller på ferie. personskade

Trene mer på
prøvearm før de

Avd Øvelse i tar prøverav
25.09.2012 MED/IMB fysiologi blodprøvetaking hverandre NAV i flg epost Student smerter i armen
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Trene mer på
prøvearm før de

Avd Øvelse i tar prøver av smerter armen og
25.09.2012 MED/IMB fysiologi blodprøvetaking hverandre NAV i flg epost Student nedsatt fØlsomhet

hovedkorrid Merking av våt skal til Gjeste- forstuet håndledd,
29.08.2012 MED/IMS or Gled på våt gulv område legevakt nei nei forsker slagskade på kne

Rotte skulle festes Stikkskade med skitten
MED/IMB Anatomi til en plate nei Stipendiat nål

Gjensatte Mulig fare for hendelse
begerglass med eksponering for uten

MED/IMB Ernæring blågel kreftfremkallende personskade
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Tiltaksplan 

Enhet: MED-FAK Dato: 29.04.2013 

Leder: Bjørn Hol (fakultetsdirektør) Andre deltakere (navn og stilling): Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
(ass.fakultetsdirektør) 

 
HMS-koordinator: Liv B.Finess 

Tiltaksplan 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

a) resultater av interne revisjoner og 
vurderinger av samsvar med lovbestemte krav 
og med andre krav som organisasjonen 
pålegger seg 

Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 
2013. Internrevisjon av andre HMS-områder enn laboratoriesikkerhet 
vurderes i løpet av året. En eventuell plan for kommende år skal 
godkjennes av MED-LAMU.  

Institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort 
samsvarsvurderinger med lov/forskrifter. Et punkt om dette legges 
inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet. 

01.12.2013 Fakultetsledelsen 

HMS-koordinator 

 

b) resultater av deltagelse og konferering For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene 
som eksisterer ved de ulike enhetene, innkaller Fakultetsledelsen til et 
fellesmøte for alle verneombud ved fakultetet minst en gang i året. 

Et punkt om konkret gjennomgang av verneombudets deltagelse legges 
inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet. 

01.12.2013 Fakultetsledelsen 

HMS-koordiinator 

 

c) relevante henvendelser fra eksterne 
interesseparter, inklusive klager 

Ingen Dato   
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon HMS-årsrapportene for 2012 fra enhetene viser at  
• sykemeldte følges opp 
• ikke alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler 
• uønskede hendelser meldes i tråd med UiOs prosedyre (IMB) 
• risikovurderinger gjennomføres (IMB) 
• opplæring av ansatte og studenter ikke blir tilstrekkelig dokumentert 
• brannøvelser er gjennomført i bygninger eid av UiO 
• tiltak nedfelt i handlingsplaner er delvis fulgt opp og gjennomført 
• at det holdes jevnlige informasjonsmøter med vernelinjen og de 

ansatte  
  

Noen av forholdene bør likevel følges nøye pga av mulig 
underrapportering (oppfølging av sykemeldte og innmelding av uønsked  
hendelser/avvik fra Klinmed). 
 
Andre fokusområder for 2013 bør være: 
• Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det 

systematiske HMS-arbeidet ved instituttenes underenheter 
• Gjennomføring av vernerunder i alle verneområder   
• Tilbud om medarbeidersamtaler til alle ansatte 
• Dokumentasjon av opplæring og gode rutiner for mottak av  
• nyansatte 
• Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima ved  

IMB  
• Gjennomføring av en egen beredskapsøvelse ved fakultetet. 
• Gjennomføring og oppfølging av ARK 

01.12.2013 Fakultets- og 
instituttledelsen 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

e) i hvilken grad målet er oppnådd UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd, men fakultetet 
mangler gode strategier for å oppfylle alle målene fullt ut. Det er nedsatt 
en arbeidsgruppe som blant annet skal komme med forslag til HMS-
strategi/mål for MED-FAK og utarbeide et årshjul for HMS-arbeidet ved 
fakultet. 

På basis av den årlige ”Ledelsens gjennomgang” og utvalgte strategier 
skal det utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige 
revisjoner i strategiperioden (2014 – 2020). 

01.09.2013 Fakultetsledelsen 
HMS-koordinator 

 

f) status for undersøkelse av hendelser, 
korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

Meldte avvik er lukket Dato   

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 
gjennomgåelser 

Ikke aktuelt 

 

Dato   

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling 
med hensyn til lovbestemte krav og andre krav 
som angår arbeidsmiljøet 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal dokumentere at fakultetet som 
helhet gjenomfører et systematisk HMS-arbeid i tråd med kravene i 
OHSAS-standarden 

31.12.2013 HMS-koordinator  

i) anbefalinger om forbedringer Evaluere og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut 
beskjed til enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre 
tilbakemelding innen fristen (utgangen av januar hvert år).  

01.12.2013 HMS-koordordinat   
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Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Strategiplan for det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: livfi 
Arkivsaksnummer:  
Vedlegg: HMS-strategiplan m/velegg 
Møtedato: 25.6.2013 

 

 

1 

 

Bakgrunn: 

Universitetsstyret og AMU har satt fokus på det systematiske HMS-arbeidet ved UiO og bestemt at 
arbeidet skal følge en internasjonal standard (OHSAS 18001:2007). Fakultetet har ansvar for å 
dokumentere at det systematiske HMS-arbeidet er i tråd med standarden. 
 
Fakultetsledelsen nedsatte derfor høsten 2012 en arbeidsgruppe med representanter fra alle 
instituttene, lokalt hovedverneombud for MED-fakultetet og HMS-koordinator på fakultetsnivå 
(leder). Arbeidsgruppen fikk blant annet følgende mandat:  

• Å utvikle en strategi og en retning for HMS- arbeidet ved fakultetet.  
 

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i UiOs operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved universitetet. 
På bakgrunn av disse målene har arbeidsgruppen utviklet strategier som grunnlag for å bestemme 
konkrete tiltak for å kunne oppfylle målsetningene. Gjennom et systematisk HMS-arbeid, både på 
fakultets- og instituttnivå, er det tenkt at strategiene, sammen med resultatet av ”ledelsens 
gjennomgang”, skal legge grunnlaget for HMS-handlingsplaner som revideres årlig i strategiperioden.  
Se forslag til strategiplan m/vedlegg. 
 
Strategiplanen ble behandlet i MED-LAMU på møtet 29.5.2013 og legges med dette fram for 
fakultetstyret til orientering. 
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Godkjent av MED-LAMU 29.5.2013 

 
 

 
Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det 

medisinske fakultet 2014 – 2020 
 
 

”Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid” 
 

 

 
 

Psykesosiale 
forhold 

Konflikt- 
håndtering 

Laboratorie-
sikkerhet 

Policyer og 
prosedyrer 

Ledelse 

Klare 
ansvarsforhold  

Risiko under 
kontroll  

Økt opplevelse 

God 
infrastruktur 

God 
kommunikasjon 

Samarbeid 

Universell 
utforming 
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Godkjent av MED-LAMU 29.5.2013 

Innledning 
I UiOs strategiplan 2020, under ”Det gode universitet”, er det beskrevet flere forhold 
innenfor HMS som det er viktig å ha fokus på i strategiperioden (se forsiden - ytre sirkler).  

UiO har også utarbeidet egne mål for HMS-arbeidet ved universitetet. HMS-målene består 
av overordnede føringer og operasjonelle mål. I beskrivelsen av de operasjonelle HMS-
målene har UiO lagt til grunn at HMS-arbeid handler om å ”ha risiko under kontroll” og å 
”øke opplevelsen” (se forsiden – midtre sirkel). Det første er sterkt knyttet til fysiske 
arbeidsmiljøforhold, mens å ”øke opplevelsen” kan forstås som arbeidsmiljøutvikling knyttet 
både til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. 

MED-fakultetet har valgt den samme tilnærmingen og legger UiOs operasjonelle mål til 
grunn for sitt arbeid med HMS.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål for HMS-arbeidet ved UiO 
For å nå målsetningen om å være et ledende forskningsuniversitet, må Universitetet i 
Oslo være blant de fremste også innen HMS-området. 
 
Dette innebærer: 
• et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for 

studenter  
• en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon  
• tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger  
• en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø  

 
Operasjonelle mål: 

Ha risiko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å 
fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med: 
• Identifisering av aktuelle HMS-risiki 
• Konkret ansvarsplassering  
• God risikostyring og tilpasset beredskap  
Øke opplevelsen ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å 
fremstå med et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet 
gjennom: 
• Kontinuerlig forbedringsarbeid  
• Utstrakt medvirkning 
• Utøvelse av tydelig ledelse 
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Godkjent av MED-LAMU 29.5.2013 

Forutsetninger for å nå de operasjonelle målene 
• Fakultetets nåværende aktivitet på HMS-området må opprettholdes og videreutvikles på 

en systematisk og strukturert måte. 

• De utviklingstiltak som foreslås gjennomført skal være skreddersydd de(t) formål/den 
enhet de er tiltenkt, bygge på UiOs målsettinger for HMS-arbeidet og legge 
Arbeidsmiljølovens formålsparagraf til grunn. 

 
Suksesskriterier 
Kjennetegn på godt HMS-arbeid vil være at 

• det ikke skjer alvorlige personskader eller utilsiktede driftsavbrudd i strategiperioden 

• det ikke avdekkes utilbørlig atferd fra ledere eller ansatte 

• instituttene og fakultetsadministrasjonen  

o  gjennomfører årlige vernerunder 

o gjør nødvendige risikovurderinger og sikker jobbanalyser (SJA) 

o har handlingsplaner for HMS  

o har lokale arbeidsmiljøutvalg som fungerer i tråd med reglene for 
arbeidsmiljøutvalg i Arbeidsmiljøloven. 

• ledelsen på alle nivåer følger opp HMS-arbeidet gjennom årlig gjennomgang av HMS-
systemet ved enheten (Ledelsens gjennomgang)  

• lokalt hovedverneombud og instituttenes ledende verneombud involveres i 
fakultetets/instituttenes strategiarbeid 

• HMS er et tema på alle møter i styrende organer ved fakultetet 

• fakultetet får positiv ekstern omtale av sitt HMS-arbeid  

 

Tidsperspektiv 
Konkrete tiltak knyttet til strategiene forutsettes gjennomført i løpet av strategiperioden og 
synliggjøres i årlige fokusområder og handlingsplaner, både på fakultets- og instituttnivå. 
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Godkjent av MED-LAMU 29.5.2013 

 

Strategier for å nå de operasjonelle HMS-målene  
Hensikten med å utarbeide en egen HMS-strategi er å angi en retning for HMS-arbeidet ved 
fakultetet og slik legge grunnlaget for forbedring av arbeidsmiljøet for ansatte og studenter. 
Strategiene vil, sammen med ”Ledelsens gjennomgang”, være styrende for valg av årlige 
fokusområder og utarbeidelse av HMS-handlingsplaner i strategiperioden (se vedlegg 1 – 
Systematisk HMS-arbeid og vedlegg 2 – Årshjul for HMS-arbeidet ved fakultetet). 
 
MED-fakultetets Strategiplan 2020 og sentrale føringer knyttet til OHSAS 1800-standarden, 
danner utgangspunktet for strategiene som er valgt. 
 
Begrepet ”Fakultetet” omfatter i den videre framstillingen ledelsen både på fakultetsnivå, 
instituttnivå og sentre. UiOs operasjonelle mål er i det følgende forenkelt og tilpasset MED-
fakultetet. Strategiene angir hva fakultetet må jobbe med for at målene skal kunne nås. 
 

Mål 1: Fakultetet skal kunne identifisere aktuelle HMS-risiki. 
Strategier:  
• Fakultetet skal etablere et systematisk HMS-arbeid som fanger opp forhold som kan 

innebære fare eller utsette ansatte og/eller studenter for en uheldig 
arbeidsmiljøbelastning. 

• Fakultetet skal sørge for jevnlig kartlegging av det fysiske og det psykososiale 
arbeidsmiljøet. 

• Fakultetet skal bygge en HMS-kultur som bidrar til at den enkelte ansatte/student tar 
ansvar for å medvirke til et godt arbeidsmiljø/læringsmiljø og ivaretar egen og andres 
sikkerhet. 

• Fakultetet skal tilrettelegge slik at verneombud og LAMU - medlemmer på alle nivåer i 
fakultetets organisasjon får den lovbestemte opplæringen i HMS 

 
 

Mål 2: Fakultetet skal arbeide aktivt med konkret ansvarsplassering. 
Strategier:  
• Fakultetet skal utvikle en tydelig ledelses- og fullmaktsstruktur slik at ansatte og 

studenter vet hvor beslutningene treffes og hvordan disse organisatorisk kan påvirkes. 
• Fakultetet skal tydeliggjøre hva som forventes av ledere/personer som har fått delegert ansvar 

og/eller oppgaver knyttet til HMS. 
• Fakultetet skal tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen på HMS-området mellom 

linjeorganisasjonen, verneombudsfunksjonen og tillitsvalgfunksjonen 
 
 

aasefr
Typewritten Text
43/13 HMS-strategiplan



 

 
 

5 

Godkjent av MED-LAMU 29.5.2013 

Mål 3: Fakultetet skal i all sin virksomhet ha god risikostyring og tilpasset 
beredskap. 
Strategier: 
• Fakultetet skal sikre at alle ansatte forstår hvor viktig det er med et systematiske HMS-

arbeid for å forhindre at det skjer uforutsette ting som kan skade personer, 
bygningsmasse eller det ytre miljøet. 

• Fakultetet skal sikre at ansatte og studenter som arbeider ved fakultetets laboratorier 
har nødvendig kunnskap om og ferdigheter i laboratoriesikkerhet. 

• Fakultetet skal sikre at ansatte/studenter som har behov for det i sitt arbeid/studier, har tilgang 
til et oppdatert stoffkartotek (ECO-online) der det er foretatt risikovurderinger av helseskadelige 
kjemikalier og biologisk materiale. 

• Fakultetet skal sikre god risikostyring slik at søl av biologsk materiale/kjemikalier, brann, 
gasslekkasjer eller eksplosjoner unngås. 

• Fakultetet skal sikre at alle ansatte og studenter vet hvordan uønskede hendelser skal varsles, 
håndteres og rapporteres i tråd med UiOs HMS-system. 

• Fakultetet skal med jevne mellomrom evaluere beredskapsorganisasjon med sikte på at denne er 
tilpasset de utfordringer fakultetet til enhver tid vil kunne stå overfor på beredskapsområdet. 

 

Mål 4: Fakultetet skal i all sin virksomhet ha fokus på kontinuerlig 
forbedringsarbeid. 
Strategier: 
• Fakultetet skal sikre at tilsatte og studenter har tilfredsstillende arbeidslokaler og at 

laboratoriene og verksteder er innredet, utstyrt og vedlikeholdt i tråd med krav i 
gjeldende lov- og regelverk. 

• Fakultetet skal i større grad benytte seg av bedriftshelsetjenesten i det forebyggende 
arbeidet knyttet til HMS, samt i oppfølgingen av sykemeldte (IA-avtalen). 

• Fakultetet skal sørge for at transport, avfallshåndtering, energiforbruk og innkjøp er 
innrettet slik at belastningen på det ytre miljøet blir minst mulig. 

• Fakultetet skal styrke samhandling med Teknisk avdeling. 
 

Mål 5: Fakultetet skal arbeide for utstrakt medvirkning fra ansatte og 
studenter. 
Strategier:  
• Fakultetet skal involvere vernetjenesten i viktige strategiske beslutninger som kan 

påvirke arbeidsmiljøet for ansatte og studenter. 
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Godkjent av MED-LAMU 29.5.2013 

• Fakultetet skal sørge for å få tilbakemeldinger om ansattes opplevelse av eget arbeid, 
arbeidssituasjonen og arbeidsbetingelser. 

• Fakultetet skal sikre god og tilpasset informasjon til alle ansatte og studenter der HMS-forhold 
vektlegges.  

• Fakultetet skal avklare og synliggjøre MED-LAMU’s funksjon i forhold til AMU og de 
lokale LAMUene og tilrettelegge slik at fakultetets LAMUer blir pådrivere i fakultetets 
systematiske HMS-arbeid. 

 

Mål 6: Fakultetet skal i all sin virksomhet arbeide for utøvelse av ”tydelig 
ledelse”. 
Strategier:  
• Fakultetet skal sikre at ledere på alle nivåer i fakultetets organisasjon har adekvat 

opplæring i HMS, samt trening i hva veiledningsfunksjonen innenfor dette området 
består i. 

• Fakultetet skal synliggjøre verneombudsordningens funksjon og betydning og finne 
ordninger for god kommunikasjonsutveksling mellom fakultetets linjeorganisasjon og 
fakultetets verneombudsstruktur. 
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Vedlegg 1 til strategiplanen - systematisk HMS-arbeid  

Systematisk HMS-arbeid er viktig for å ha kontroll på risiki og for å ha et arbeids- og 
læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet. Det systematiske HMS-arbeidet skal 
sikre en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. Dette arbeidet følger modellen illustrert 
nedenfor. 

 

Polycier og prosedyrer er beskrevet på UiOs sentrale HMS-sider:  
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/  

• Vernerunde: 
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/vernerunde/index.html)  

• Avviksbehandling (uønskede hendelser, ulykker): 
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/uonskede-hendelser/index.html~  

• Intern revisjon:  

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/hms-revisjon/index.html~  

• Ledelsens gjennomgang (gjennomføres i løpet av første kvartal hvert år): 
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/ledelsens-gjennomgang/ 
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/samsvarsvurdering/  

• HMS-årsrapport (sendes fakultetet innen utgangen av januar påfølgende år) –  

Mal HMS-årsrapport 

• HMS-handlingsplan utarbeides på bakgrunn av utvalgte stratgier fra strategiplanen og 
forhold avdekket ved ”ledelsens gjennomgang”. Handlingsplanen går over en toårsperiode 
med årlige revisjoner – Skjema handlingsplan 

Handlings-
plan HMS  

Vernerunder  
m/tiltaksplan, 

Uønskede hendelser 
m/tiltaksplan 

Risikovurdering/ 
Tilsyn/Internrev. 
m/ tiltaksplaner 

Kartlegging av det 
psykososiale 

arbeidsmiljøet 

HMS-årsrapport 

Ledelsens 
gjennomgang 
m/tiltaksplan 

Fokusområde/ 
utvalgte 

strategier 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/vernerunde/index.html
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/uonskede-hendelser/index.html
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/hms-revisjon/index.html
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/ledelsens-gjennomgang/
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/samsvarsvurdering/
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 Vedlegg 2 til strategiplanen - årshjul for det systematiske HMS-arbeidet ved MED-fakultetet 

 
Tid           Oppgave   

Kartlegginger 
Risikovurderinger 
Internrevisjon 
Avviksbehandling 

Vernerunder 
 

HMS-
årsrapportering 

Ledelsens 
gjennomgang 

Fokusområde  HMS-
Handlingsplan for 
kommende år 

Januar 
 

Hele året:  
Gjennomføres ved behov og 
ved eventuelle beskjeder 
om kartlegginger/ 
undersøkelser fra UiO-
sentralt eller ved tilsyn 
utenifra. 
 
På basis av avdekkede 
forhold utarbeides 
tiltaksplaner for å 
forebygge, følge opp pålegg 
eller lukke avvik. 

 Utfylt skjema 
sendes MED-FAK 
innen utgangen av 
januar 

   

Februar 
 

Årsrapporten 
legges fram for 
aktuelt LAMU til 
orientering. 

Gjennomføres for 
fakultet som 
helhet og på 
instituttnivå.  

Fokusområde/r 
basert på HMS- 
strategier og 
Ledelsens 
gjennomgang 
behandles i aktuelt 
LAMU 

Mars 
 

April 
 

 Tiltaksplanen 
behandles i 
aktuelt LAMU og 
legges fram for 
styret/råd til 
orinetering i løpet 
av 2.kvartal 

Mai 
 
Juni 
 

Juli/august      
September 
 

Gjennomføres i 
løpet av høsten. 
Tiltaksplan legges 
fram for aktuelt 
LAMU på første 
møte etter 
gjennomføring. 

   Utarbeides på 
fakultets- og 
instituttnivå og 
legges fram for 
aktuelt LAMU. 
Planen legges 
fram for styret/råd 
til orientering i 
løpet av 4.kvartal 

Oktober 
 
November 
 
Desember 
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Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Opprettelse av et senter for klinisk ernæring 
Sakstype: Orientering 
Saksbehandler:  Assisterende fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
Arkivsaksnummer: 2013/7033 
Vedlegg: Utredning 
Møtedato: 25.6.13 
 
 
Bakgrunn for utredningen  

Underernæring i helsevesenet er langt mer utbredt i Norge enn tidligere erkjent. Mange pasienter 
som får en alvorlig sykdom går mye ned i vekt. Dersom vektnedgangen er stor vil dette få alvorlige 
konsekvenser for sykdomsforløpet. Mange nye studier viser at underernærte pasienter har redusert 
immunforsvar, redusert sårtilheling, forlenget rekonvalesens, økt reinnleggelser og økt dødlighet.  

Denne erkjennelsen beskrives i flere nye stortingsmeldinger, nasjonale retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene i Norge.  

Det er derfor avdekket et stort behov for kliniske ernæringsfysiologer som er autorisert som 
helsepersonell.  

Det er i dag utfordrende å finne tilstrekkelige praksisplasser til studentene i klinisk ernæring. 
Økningen i studentopptaket, sammen med økt fokus i studieplanen på klinisk praksis, vil gjøre dette 
langt vanskeligere. I 2014 og 2015 vil effektene av det økte studentopptaket også påvirke den mest 
klinisk relevante undervisningen og gi seg utslag i økt behov for antall praksisplasser.  

For å svare på disse utfordringene har det Medisinske fakultet utredet muligheten for å opprette et 
Senter for klinisk ernæring som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus.  

Modell for senteret  

Utredningen foreslår at det skal etableres et samlokalisert ”Senter for klinisk ernæring” i Domus 
Medica. Dette senteret skal bygge på flere grunnpilarer:  

a. Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Forslag til innhold 
og drift av ferdighetssenteret er beskrevet i utredningen.  

b. Senter for kliniske ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo. Throne Holst Stiftelse vil bevilge 
omkring 7 millioner kroner året til ernæringsforskning tilknyttet forskningssenteret,  

c. Poliklinikk i klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus. Poliklinikken vil bli etablert av 
Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken og organisert som en selvstendig enhet innen 
denne klinikken. Klinikken vil også betjene Klinikk for kirurgi og nevrofag og Hjerte-, lunge og 
karklinikken ved OUS, totalt omkring 5000 konsultasjoner/år. Sykehusdirektøren har nedsatt 
en utredningsgruppe som har vurdert klinikken. Utredningsgruppen gir sin fulle støtte til 
etableringen av poliklinikken. Det forventes av Ledergruppen ved OUS vedtar formelt 
etablering av poliklinikken ila juni 2013.  

d. Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus. Søknaden 
fra OUS/HSØ har vært til behandling i Hdir. Hdir konkluderer et ”Helsedirektoratet slutter seg 
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til synspunktene fra faggruppen og vil anbefale søknaden om etablering av en nasjonal 
kompetansetjeneste med siktemål å styrke kompetanse og oppmerksomhet om forebygging 
og behandling av sykdomsrelatert underernæring”. Det forventes av HOD formelt vedtar 
etablering av kompetansetjenesten ila kort tid.  

Utredningen legger opp til at senteret skal etableres i løpet av våren 2014, og åpnes offisielt i i 
forbindelse med fakultetets jubileum, september 2014.  

Finansiering og drift  

Finansieringen av Senter for klinisk ernæring deles av UiO og OUS, hvor UiO har hovedansvaret for 
arealer, ferdighetssenteret, og senter for kliniske ernæringsstudier. OUS har ansvaret for 
poliklinikken og en nasjonal kompetansetjeneste.  

Fakultetet har anledning til å fremleie mindre areal til viktige eksterne samarbeidspartnere som det 
foreligger en faglig samarbeidsavtale med. I dette tilfelle vil det være aktuelt med fremleie av rom på 
Domus Medica.  

Vi anslår at Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo vil benytte hhv 75% av kontor/fellesareal 
og 50% av laboratoriene/rom med avansert utstyr. Oslo universitetssykehus skal derfor betale leie 
for 40 kvm laboratorium og 334 kvm kontor/fellesareal. Dette utgjør en leieinntekt på omlag 550.000 
kr i året til Institutt for medisinske basalfag.  

Drift av ferdighetssenteret og studiesenteret skjer innenfor Avdeling for ernæringsvitenskaps egne 
ansatte, det ordinære undervisningsbudsjett og interne og eksterne forskningsmidler.  

Drift av poliklinikken og en nasjonal kompetansetjeneste skjer innenfor Oslo universitetssykehus sine 
rammer, både personal og løpende driftsutgifter, i tillegg til direkte bevilgning til 
kompetansetjenesten via statsbudsjettet.  

Det vil være behov for etableringskostnader i form for ombygging av arealer på Domus Medica og 
noe utstyrsanskaffelser.  

Med utgangspunkt i den sentrale rollen ernæring har både innenfor behandling og prevensjon av 
sykdommer, vil et senter for klinisk ernæring være en reell styrke for fakultetet. Senteret vil bidra til å 
heve kvalitet i utdannelse av nye kliniske ernæringsfysiologer. Innenfor forskningen vil senteret stå så 
sentralt at det er vanskelig å tenke seg kompetitive internasjonal forskning innen feltet uten et slikt 
senter. Fakultetet går derfor sterkt inn for å etablere et ”Senter for klinisk ernæring” lokalisert i 
Domus Medica. 
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UTREDNING 

Etablering av et Senter for Klinisk Ernæring i Domus Medica 

Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og 

 Oslo Universitetssykehus. 

 

   Arbeidsgruppen for Senter for Klinisk Ernæring,  

   Det medisinske fakultet/ Oslo Universitetssykehus 

 

     Mars 2013 
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1.  Innledning og bakgrunn for utredningen  

Den overordnede samarbeidsavtalen av 11. desember 2009 mellom Universitetet i Oslo og 
Oslo Universitetssykehus, og en rekke andre tilleggsavtaler mellom partene har som 
formål å legge til rette for god samordning av ressursene, samt en best mulig koordinering 
av forsknings- og undervisningsaktiviteter på et høyt faglig nivå. Denne utredningen har 
som formål å vurdere etablering av et Senter for Klinisk Ernæring som et 
samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus for styrke og 
samordne fagfeltet klinisk ernæring med hensyn til undervisning og forskning. Etablering 
av et Senter for Klinisk ernæring vil i tillegg til dette understøtte håndteringen av viktige 
oppgaver innen pasientbehandling for OUS. Dette er i også tråd med Stortingsmelding 13 
(2011–2012) ”Utdanning for velferd” som beskriver at Regjeringen vil styrke utdanningen 
i klinisk ernæring og at det stadig blir viktigere at helsepersonell har spisskompetanse i 
ernæring (se kap. 9.7.6, side 87-88).  
 
Klinisk ernæring er en ung profesjon i Norge. Universitetet i Oslo etablerte som første 
lærested en mastergrad i klinisk ernæring i 1997. Studiet ble tilknyttet Avdeling for 
ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag. Kliniske ernæringsfysiologer ble 
autorisert som helsepersonell fra 2001 og i 2011 ble masterstudiet i klinisk ernæring ved 
Universitetet i Oslo omdannet til et 5-årig masterstudium.   
 
Siden studentene som fullfører masterstudiet i klinisk ernæring blir autorisert som 
helsepersonell, er det viktig at studieplanen til det 5-årige masterstudiet i klinisk ernæring 
videreutvikles og justeres i tråd med denne økte fokus på ernæringsbehandling av 
pasienter. Studiet i klinisk ernæring er den eneste utdanningen i Norge som gir 
autorisasjon for å gi ernæringsbehandling av pasienter.   
 
Det er veletablert at livstilsykdommer er en av våre største helseutfordringer. Det som er 
overraskende for mange er at underernæring i helsevesenet er et like stort problem. Mange 
pasienter får alvorlige komorbiditet, redusert effekt av medisinsk behandling, økt risiko 
for reinleggelser, unødvendig lang rekonvalesens og økt dødelighet på grunn av 
underernæring.  Tall fra Norge og andre europeiske land viser at mellom 30 og 50 % av 
pasienter som innlegges på sykehus har underernæring som bidiagnose. Det er derfor nå 
avdekket et meget stort behov for kliniske ernæringsfysiologer som er autorisert for å gi 
avansert ernæringsbehandling (dvs. individbaserte kostråd, spesialkost/berikning, 
næringsdrikker/tilskudd, sondeernæring og intravenøs ernæring) i helsetjenesten. Denne 
erkjennelsen beskrives i flere nye stortingsmeldinger, nasjonale retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene i Norge.  
 
Rammene for den nye studieplanen i klinisk ernæring ble vedtatt av Det Medisinske 
Fakultet i 2011. Innenfor disse rammene arbeider Avdeling for ernæringsvitenskap med å 
omdisponere undervisningsfokus- og ressurser, og øke undervisningsandelen i kliniske 
ferdigheter slik at studentene som utdannes blir gode klinikere som fyller denne nye rollen 
innen helsetjenesten i Norge.  
 
I henhold til Oppdragsdokumentet for Helse SørØst for 2013 er livsstilsrelaterte tilstander 
et av satsningsområdene for helseforetakene. Et overordnet mål i så henseende er bedre 
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ernæringsstatus hos pasienter i ernæringsmessig risiko (se punkt 4.15). Dette innebærer at 
sykehuset må etablere en strategi i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer og at 
det etableres en struktur som muliggjør gjennomføring av de identifiserte tiltakene. 
Etablering av et Senter for Klinisk ernæring vil være et strukturelt grep som muliggjør 
gjennomføring av dette oppdraget.   

Det Medisinske Fakultet og Oslo Universitetssykehus har derfor nå foretatt en utredning 
for å vurdere etableringen av et Senter for klinisk ernæring som et samarbeidsprosjekt 
mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Formålet med senteret er å 
styrke den kliniske undervisningen i det 5-årige masterstudiet i klinisk ernæring og bedre 
forskningen i klinisk ernæring ved Det Medisinske Fakultet og Oslo Universitetssykehus. 
I tillegg skal senteret danne grunnlaget for en sterkt forbedret pasientbehandling innen 
ernæringsfeltet ved Oslo Universitetssykehus.  
  

 
2. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 

Det Medisinske Fakultet ved dekanen har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for 
Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus for å vurdere etableringen av et Senter 
for klinisk ernæring. Arbeidsgruppen har vært ledet av assisterende fakultetsdirektør Unn-
Hilde Grasmo-Wendler. Arbeidsgruppen har spesielt vurdert forhold knyttet til 
arealbehov, kostnader til ombygging og driftskostnader av et senter. Arbeidsgruppen har 
også utarbeidet forslag til den organisatoriske forankringen av senteret i begge 
institusjoner. 
 
Arbeidsgruppens sammensetning:  

 
Oslo Universitetssykehus 
 Klinikksjef Sigbjørn Smeland, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 
 Seksjonsleder Ingunn Bergstad, Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk 

service, Medisinsk klinikk 
 Avdelingsleder Torhild Birkeland, Avdeling for klinisk service, Kreft-, kirurgi- og   
      transplantasjonsklinikken. 
 
Universitetet i Oslo 
 Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Assisterende fakultetsdirektør (gruppeleder). 
 Professor Rune Blomhoff, leder, Avdeling for ernæringsvitenskap (faglig leder av    

   prosjektet ”Senter for klinisk ernæring”). 
 Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, (leder for program- 

 utvalget for ernæringsstudiet). 
 Førsteamanuensis Kjetil Retterstøl, Avdeling for ernæringsvitenskap. 
 Klinisk ernæringsfysiolog Sissi Stove Lorentzen, Avdeling for ernæringsvitenskap. 
 Mette Groseth Langballe, seniorrådgiver, økonomi, fakultetsadministrasjonen. 
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3. Modell for senteret 

Senter for klinisk krnæring vil bygges på fire grunnpilarer: 
 

a) Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo 
b) Poliklinikk i klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
c) Senter for kliniske ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo 
d) Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
 

I tillegg arbeides det også for å etablere et KG Jebsen senter for klinisk ernæring, som også vil 
inngå som en integrert del av Senter for klinisk ernæring. 
 

 
 
 
3.1. Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo 
 
Ernæringsstudiet ved Det medisinske fakultet har i mange år vært basert på en 3-årig 
bachelorgrad og en 2-årig mastergrad. Mastergraden i ernæring hadde en fordypning i 
ernæringsbiologi, klinisk ernæring eller samfunnsernæring. Fra 2011 ble studiet endret til et 
5-årig masterstudium i klinisk ernæring. Studiet leder frem til autorisasjon som klinisk 
ernæringsfysiolog. Samtidig bestemte Kunnskapsdepartementet at opptaket til studiet skulle 
økes fra 20 til 35 studenter i året, dvs fra 100 studenter til 175 studenter totalt på de 5 
årskullene. Årsaken til denne økte fokus på klinisk ernæring var først og fremst erkjennelsen 
av at det er langt færre kliniske ernæringsfysiologer i Norge enn i de fleste andre land, 
samtidig med at behovet for klinisk ernæringskompetanse innenfor helsevesenet blir stadig 
tydeligere.  
 
Dette krever en fokusering i studieplanen på praktisk klinisk ernæring. På linje med studiet i 
medisin og odontologi vil det være essensielt å etablere et ferdighetssenter i klinisk ernæring 
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for å sikre at studentene utvikler tilstrekkelige kliniske ferdigheter for å utøve sin profesjon i 
helsevesenet. Selv om ferdighetssenteret primært vil være rettet mot behovet til utdanningen 
av kliniske ernæringsfysiologer, vil det i tillegg være meget nyttig for 
ernæringsundervisningen i medisinstudiet, her nevnes for eksempel semester 4A som 
omhandler fordøyelse og ernæring. 
 
Ferdighetssenteret skal være en arena for praktisk trening på teknikker koblet til utøvelse av 
profesjonen klinisk ernæringsfysiologi. Utstyret i forbindelse med dette, er i dag mangelfullt, i 
tillegg er det plassert på ulike steder i avdelingen og på instituttet. Utstyret bør derfor samles i 
ett ferdighetssenter. På ferdighetssenteret bør det kunne bli gjennomført ulike former for 
måling av kroppssammensetning (for eksempel bioimpedans, caliper), ulike former for 
kalorimetri, kondisjon, oksygenopptak ved ulike sykkel/tredemølletester, puls, blodtrykk 
(vanlig og ambulatorisk), gripestyrke, venepunksjon, aktivitetsregistrering, pustetester for 
laktose og fruktose intoleranse, hjemmebasert utstyr for intravenøs ernæring, testutstyr for 
sondeernæring, testutstyr for magesekktømming, simuleringsutstyr, ulike webbaserte 
treningsverktøy for klinisk pasientkommunikasjon og atferdsendring. Spesielt bør det 
videreutvikles e-læringsressurser for klinisk ernæringsbehandling, ferdighetstrening og 
pasientkommunikasjon. Fakultetet har allerede bevilget midler til utvikling av slike e-
læringsmidler innen klinisk ernæring for bruk i studentundervisning og pasientbehandling. 
Dette bør videreføres og styrkes med en 50% stilling i 2 år (se nedenfor). Slike e-
læringsmidler vil også være meget nyttige i forbindelse med Nasjonal kompetansetjeneste i 
klinisk ernæring og poliklinisk virksomhet (se nedenfor).   
 
Arealbehov og finansiering:  
Et areal på omlag 40 m2 vil være tilstrekkelig for å dekke behovet for ulike utstyr og 
aktiviteter for et ferdighetssenter. I tillegg bør det etableres et studentkjøkken med 4-5 
arbeidsstasjoner. Et slikt studentkjøkken er nødvendig i forhold til tillaging og 
demonstrasjoner av ulike spesialdietter for pasienter. Sambruk med poliklinisk virksomhet og 
kliniske studier vil være mulig i disse lokalene. Lokalene kan for eksempel dedikeres til 
ferdighetssenteret 1-2 dager per uke i deler av året dette er aktuelt for studentene. Selv om 
utstyrsbehovet i noen grad vil kunne dekkes ved samlokalisering av eksisterende utstyr, bør 
utstyrsparken suppleres og oppgraderes. Det estimeres at oppgraderingsbehovet for utstyr vil 
ligge på omlag 3.000.000 kr (se vedlegg).      
 
Ferdighetssenterets driftskostnader kan finansieres innenfor det vanlige 
undervisningsbudsjettet til ernæringsstudiet. Ansatte ved Avdeling for ernæringsvitenskap 
som har ansvaret for studieprogrammet i klinisk ernæring vil være ansvarlig for 
ferdighetssenteret som del av deres pålagte undervisningsoppgaver. Det vil spesielt være 
naturlig av universitetslektoren i klinisk ernæring som omdisponeres innenfor 
undervisningsbudsjettet/sykehusavtalen (se nedenfor) vil ha et hovedansvar for driften av 
ferdighetssenteret.  
 
3.2 Poliklinikk i kliniske ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
 
I nasjonal og internasjonal litteratur er det godt dokumentert at en stor andel av pasientene 
som behandles i spesialisthelsetjenesten er feil- og underernært. Dette øker risiko for 
komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forlenger sårtilheling, forverrer fysisk og 
mental funksjon, gir redusert livskvalitet, øker reinleggelser, forsinker rekonvalesens og gir 
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økt dødelighet (se for eksempel oppsummering i ”Nasjonale faglige retningslinjer for 
forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet 06/2009, IS-1580).  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har derfor inkludert en rekke bestillinger i 
oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF. Disse 
bestillingene er videreformidlet fra Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokumentene til Oslo 
Universitetssykehus HF. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
Helse Sør-Øst RHF for 2009, 2010, 2011 og 2012 poengteres det at Helseforetakene skal 
sikre at fokus på ernæring inngår i det samlede tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten, der 
en rekke spesifikke krav stilles innen ernæringsområdet.  I oppdragsdokumentet for 2013 
settes det som mål at alle helseforetak har etablert en overordnet ernæringsstrategi i tråd med 
anbefalingene i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken” (veileder i 
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet 2012). I disse dokumentene 
beskrives det at alle pasienter som innlegges på sykehus bør gjennomgå en 
ernæringsscreening.  
 
I de tilsvarende dokumentene ”Oppdrag og bestilling for Oslo Universitetssykehus HF” fra 
Helse Sør-Øst RHF videreføres de samme kravene. Det poengteres at fagområdet klinisk 
ernæring skal inngå som en del av både forebygging, behandling, habilitering og 
rehabilitering av en rekke sykdommer og at sykehuset skal ha rutiner og kompetanse som 
sikrer at dette skjer. Det poengteres også at veiledningsoppgaven ovenfor kommunene skal 
ivaretas på ernæringsområdet. I oppdragsdokumentet står det blant annet at et overordnet mål 
skal være å bedre ernæringsstatus hos pasienter i ernæringsmessig risiko. Oslo 
universitetssykehus skal sikre dokumentasjon på ernæringsstatus og sikre at 
oppfølgingsbehov følger med pasienten når han/hun flytter til et annet tjenestenivå eller 
mellom behandlingsenheter.  
 
Oslo Universitetssykehus har nylig etablert et Ernæringsråd som skal bidra til at sykehuset 
kan svare opp bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst innen ernæring. Ernæringsrådet, som er 
sykehusets overordnede råd i forhold til ernæringsfeltet, skal lage en strategi med tilhørende 
handlingsplan innen fagfeltet. En sentral oppgave for Ernæringsrådet er å bidra til at 
sykehuset gjennomfører ernæringsscreening av alle pasienter for å avdekke pasienter med 
underernæring samt pasienter med ernæringsmessig risiko.  
 
Alle pasienter som innlegges på OUS bør derfor gjennomgå en initial ernæringsscreening (dvs 
kartlegging av ernæringsstatus) som har til hensikt å identifisere pasienter som er underernært 
eller som trenger ernæringsbehandling av andre årsaker. Ernæringsscreeningen vil med stor 
sannsynlighet implementeres i OUS som del av innkomstjournalen som sykepleier registrerer 
ved innleggelse av pasienten. Denne initiale ernæringsscreeningen vil følge retningslinjene 
som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Siden et relativt stort antall behandlingstrengende 
pasienter vil avdekkes, vil ansvarlige lege dermed ha behov for å henvise en rekke nye 
pasienter til ernæringsbehandling.  
 
Oslo Universitetssykehus har ca 310.000 unike pasientkontakter hvert år hvorav ca 200.000 
pasienter vil være aktuelle for ernæringsscreening. I dag gjennomføres ernæringsscreening 
bare sporadisk på enkelte avdelinger. Et moderat anslag er at en innføring av 
ernæringsscreening som obligatorisk del av innkomstjournalen vil avdekke at 10.000 nye 
pasienter (dvs ca 5 %) vil ha behov for ernæringsbehandling. Dette er pasienter som i dag 
ikke har et tilbud om ernæringsbehandling. Vi antar at 50 % av disse (ca 5.000 
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pasientbehandlinger) kan behandles av kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere og leger som 
er ansatt i ulike avdelinger ved sykehuset. Det er derfor et udekket behov på ca 5.000 
spesialiserte ernæringsbehandlinger per år. Vi estimerer at en etablert poliklinikk vil kunne ta 
ansvar for disse behandlingene.  
 
Dette vil også være i tråd med dagens utvikling ved Oslo Universitetssykehus der et økende 
antall pasienter behandles poliklinisk fremfor ved innleggelse.  
 
Samtidig tillegges sykehuset også en økende funksjon i forhold til kommunene og 
samhandlingsreformen. Poliklinikken i klinisk ernæring vil egne seg til å dekke store deler av 
denne aktiviteten.  
 
En poliklinikk vil stå sentralt i å heve kvaliteten på ernæringsstudiet ved universitetet. Studiet 
har i dag langt mindre klinisk praksis enn tilsvarende studium i Sverige, Danmark og de fleste 
andre land. Siden både antall ernæringsstudenter har steget og behovet for innholdet av 
klinisk praksis i ernæringsstudiet er økt, er det nødvendig å øke undervisningskapasiteten i 
kliniske fag og klinisk praksis. På linje med medisinstudiet vil studenter i første del av 
ernæringsstudiet overvære og observere klinisk behandling, mens de i siste del av studiet også 
vil inngå med enklere selvstendig pasientbehandling ved poliklinikken. Studentene vil derfor 
være en viktig ressurs i pasientbehandlingen. 
 
Arealbehov og finansiering:  
For å drifte poliklinikken bør det ansette 1 lege, 4 kliniske ernæringsfysiologer og 1 
bioingeniør/sekretær. Hver av de 5 kliniske stillingene vil gjennomføre omkring 1000 
behandlinger per år (gjennomsnittelig 5-6 behandlinger per dag), noe som tilsvarer omkring 
40 DRG poeng pr år. Dette er samme antall behandlinger som andre tilsvarende enheter kan 
vise til. Siden det vil være en behandlingsansvarlig lege ansatt ved poliklinikken vil alle de 5 
kliniske stillingene generere inntekter til sykehuset i form av DRG poeng. Dette tilsvarer 
driften av Lipidklinikken og mange andre poliklinikker. De 5 kliniske stillingene vil dermed 
gjennomføre omkring 5.000 behandlinger og produsere 5 x 40 DRG poeng = 200 DRG poeng 
totalt per år. Poliklinikken vil ha en inntjening i form av DRG poeng som dekker kostnader til 
lønn for 6 ansatte (1 lege, 4 kliniske ernæringsfysiologer og 1 bioingeniør/sekretær) og noe 
drift og husleie (se nedenfor).  
 
Nedenfor følger en oversikt over rombehov for en poliklinikk i klinisk ernæring. 
 

 Venteværelse til pasienter, ca 40 m2. 
 Resepsjon med skrankefunksjon, ca 10 m2. 
 Undersøkelsesrom og kontorer a 10-15 m2: Undersøkelsesrommene bør inneholde 

undersøkelsesbenk, høydemåler og tanitavekt med utskriftsmulighet, 
blodsukkerapparat, BT apparat, vask, PC og kontorpult og skinfold caliper og 
gripestyrke apparat.  

 Prøvetakingsenhet: Denne må inneholde undersøkelsesbenk, vask, sentrifuge, 
avtrekkskap, prøvetakingsstol, tilstrekkelig med skapplass til rør, nåler osv., samt et 
EKG apparat  

 Et større rom til iv. behandling og avanserte metoder, ca 40 m2. Bør inneholde 2-3 
senger eller liggestoler, TV, PC, internett slik at pasienter kan oppholde seg her lengre 
tid av gangen. (Dette rommet bør også kunne benyttes til ferdighetssenteret for 
studentene, for eksempel for å utvikle praktiske ferdigheter som innleggelse av sonde 
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til sondernæring og venflon til iv. ernæring. Rommet kan også inneholde instrumenter 
som kan benyttes felles til forskning, undervisning og klinisk behandling/ 
diagnostisering som f.eks apparat til indirekte kalorimertri) 

 Pasienttoalett. 
 Undervisningsrom og møterom: Skal kunne benyttes til gruppeundervisning av 

pasienter. Bør kunne disponeres av poliklinikken ved behov men det behøver ikke 
være direkte tilknyttet senteret. Slike møterom bør det arrangeres utstillingsvegger 
med pakningsemballasjer av mat knyttet til ulik kostbehandling og det må være 
tilrettelagt for foredrag for grupper på minimum 20 pasienter. 

 
Det vil være naturlig at sykehuset betaler leie for arealene som disponeres ved Universitetet i 
Oslo. Det er estimert en leiekostnad på omkring 550.000 kr per år (se nedenfor). Det 
estimeres et utstyrsbehov på omlag 1.500.000 kr for etablering av en poliklinikk i klinisk 
ernæring som dekker behovet beskrevet over (se vedlegg).  Poliklinikkens driftskostnader vil 
kunne finansieres innenfor inntjening i form av DRG poeng (se over). Poliklinikken vil være 
en fullintegrert del av OUS og ha egne datalinjer og selvstendig drift som andre enheter innen 
OUS. 
 
3.3 Senter for kliniske ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo 
 
Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo representerer Europa’s største 
ernæringsmiljø knyttet til et medisinsk fakultet. Avdeling for ernæringsvitenskap er også blant 
de avdelinger ved Det medisinske fakultet med høyest publikasjonsfrekvens per fast 
vitenskapelig ansatt og størst innvilgelse av ekstern forskningsfinansiering fra EU-
programmer, Forskningsrådet og Kreftforeningen. En rekke av avdelingens ansatte arbeider 
med kliniske ernæringsstudier. Til enhver tid er det omkring 5-8 kliniske studier som er 
pågående. I dag organiseres disse studiene ad hoc ved omorganisering av ulike rom spredt ut 
over hele Domus Medica. En samlokalisering av utstyr og rom som benyttes til kliniske 
studier og konsultasjoner vil effektivisere disse studiene i stor grad og redusere kostnadene. 
 
De fleste av de kliniske studiene er samarbeidsprosjekter mellom forskere ved Universitetet i 
Oslo og forskere/klinikere ved Oslo Universitetssykehus. Organiseringen av et slikt felles 
forskningssenter vil være en unik mulighet for ansatte ved Oslo Universitetssykehus til å 
engasjere seg i forskningsprosjekter innen feltet. Sentret vil derfor bidra til 
kompetanseoppbygging og faglig utvikling innen fagfeltet klinisk ernæring ved Oslo 
Universitetssykehus. 
 
Det økte antall masterprosjekter innen klinisk ernæring som nå skal gjennomføres som en 
konsekvens av oppbyggingen av studiet, vil også kreve økt fokus og kapasitet på kliniske 
ernæringsstudier. Hvert år skal det uteksamineres 35 ernæringsstudenter, hvor alle skal ha 60 
studiepoeng i et forskningsprosjekt. Et slikt forskningssenter vil på en avgjørende måte kunne 
bidra til gjennomføringen av slike masterprosjekter. 
 
Senteret for kliniske ernæringsstudier vil også være gunstig for å posisjonering 
forskningsmiljøet i forhold til store sentersøknader fra Norges Forskningsråd, Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen og andre.  Ernæringsmiljøet ved UiO og OUS arbeider nå for å 
etablere et KG Jebsen senter for klinisk ernæringsforskning. Dersom dette Jebsen senteret blir 
etablert vil det inngå som en integrert del av Senter for Klinisk Ernæring. 
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Arealbehov og finansiering:  
To konsultasjonsrom på omlag 15-20 m2 ca 3 dager i uken vurderes som tilstrekkelig for å 
dekke behovet kliniske studier. Sambruk av spesialrom og avansert utstyr med poliklinisk 
virksomhet og ferdighetssenteret bør også være mulig. Utstyrsbehovet dekkes hovedsakelig 
ved flytting av eksisterende utstyr til lokalene og sambruk av utstyr ved ferdighetssenteret og 
poliklinikken. Driften dekkes innenfor avdelingens vanlige forskningsmidler.      
 
3.4 Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
 
I mai 2012 ble det søkt om opprettelse av en Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring 
som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Denne 
søknaden fikk prioritet nr 1 ved behandling i ledergruppen i Oslo Universitetssykehus i juni 
2012. Søknaden er også behandlet og prioritert av Helse SørØst. Søknaden har nå vært 
behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet. I svarbrevet av 1. februar 2013 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet blir Helsedirektoratet gitt i oppdrag å skaffe tilveie noen 
tilleggsopplysninger innen 1. mai 2013 før endelig beslutning om opprettelse av en Nasjonal 
kompetansetjeneste i klinisk ernæring kan fattes.  
 
Etableringen av en poliklinikk i klinisk ernæring og flere aktiviteter som er beskrevet i denne 
utredningen er overlappende med innholdet i søknaden om en nasjonal kompetansetjeneste. 
Dersom Oslo Universitetssykehus tildeles en Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring 
vil samlokalisering med et Senter for klinisk ernæring gjensidig styrke hverandre. Det vil 
fremme kompetanseoppbygging, kompetansespredning og god utnyttelse av ressurser.  
 
Spisskompetansen innen forskningsfeltet klinisk ernæring finnes for en stor del ved Avdeling 
for ernæringsvitenskap ved UiO. For å sikre god kompetanseoverføring til helsetjenesten og 
klinikken vil vi anbefale at den nasjonale kompetansetjenesten ved OUS oppretter bistillinger 
for avdelingen vitenskapelige ansatte. Slike delte stillinger ved OUS og Med. Fak. er i tråd 
med institusjonenes ønske om bedre koordinering av ressursene. Utvikling av e-læringsmidler 
innen klinisk ernæring vil også bidra til kompetansespredning til helsevesenet og andre 
undervisningsinstitusjoner innen helsefag i Norge. 
 
Arealbehov og finansiering:  
Det anslås at det vil bli behov for 2-4 kontorplasser for personer ansatt ved Nasjonal 
kompetansetjeneste i klinisk ernæring. Driften av Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk 
ernæring vil være selvfinansierende innefor en evt. bevilgning over statsbudsjettet.  
 
4. Samlokalisering og forslag til lokaler 

Det er helt sentralt at aktivitetene i de fire pilarene samlokaliseres og organiseres i et felles 
senter for å sikre en god samordning av ressurser. Det er avholdt møte med romkomiteene på 
Avdeling for ernæringsvitenskap og Institutt for medisinske basalfag. Et område i 1. etasje 
ved Avdeling for ernæringsvitenskap i Domus Medica er identifisert som et passende areal for 
senteret. Dette arealet utgjør ca 250-350 m2 pluss korridor. I tillegg kommer eksisterende 
undervisningsrom i 1. etasje ved Avdeling for ernæringsvitenskap som også vil inngå som en 
integrert del av senteret. Lokalisering av arealet (merket med grønt) kan sees i 
oversiktstegningen nedenfor.  
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Det er også markert en ny inngang til senteret/poliklinikken fra utsiden. Ny hovedinngang-syd 
til Domus Medica er under etablering ca 15 m vest for denne nye hovedinngangen (se bildet 
nedenfor). Det vurderes derfor som hensiktsmessig at senteres hovedinngang kan anlegges 
vis-a-vis hovedinngangen til Domus Medica. 
 

 
 
 
I dag benyttes disse lokalene til undervisning, kontorer for stipendiater/ingeniører/emeriti 
(rom 1182-1187), laboratorium (rom 1188), laboratorium for transgensenteret (rom 1181 og 
1174) analyselaboratorium (rom 1180) og diverse undervisningsrom.  
 
Rom 1181 og 1174 frigjøres nå siden transgensenteret flytter til nybygget ved Domus Medica, 
Laboratoriet i rom 1180 vil flyttes til annet sted på avdelingen. For å kunne fristille de andre 
rommene og dekke behovet for flere lesesalsplasser (se kart) trengs det tilleggsrom andre 
steder i Domus Medica i nærhet til Avdeling for ernæringsvitenskap. Romkomiteen ved IMB 
foreslår derfor at seminarrom 1128 nedlegges som et generelt undervisningsrom for 
basalfagene og at undervisningen her kan legges til nye undervisningsrom i tilbygget. 
Romkomiteen ved IMB foreslår at seminarrom 1128 bygges om til lesesal for 
ernæringsstudentene. (se Innstilling fra Romkomiteen ved IMB, januar 2013). I tillegg 
arbeides det for å finne erstatningsrom for stipendiater/ingeniører/emeriti. Instituttleder har 
forespeilet at rom 1131 (merket blått på tegningen) vil fristilles til kontorareal som 
erstatningsrom for det som må fraflyttes. Dette rommet på totalt 70 m2 vil bli omgjort til et 
kontorlandskap for stipendiater, deltidsansatte, ingeniører og emeriti.  
 
Rom 1172 er i dag lesesal for bachelorstudenter i ernæring. Disse studentene skal nå benytte 
lesesalsplassene som finnes andre steder i Domus Medica slik at rom 1172 omdisponeres til 
senteret. Kapasiteten på lesesalsplasser i hele Domus Medica vurderes som god og vi legger 
opp til at det vil være mulig å inkorporere laveregradsstudentene i ernæring ellers i bygget 
uten at maks romkapasitet på vil være oppnådd. Innenfor arealet vil det være lesesalsplasser 
for alle de 35 studieplassene i klinisk ernæring det siste året mens studentene arbeider med 
forskningsoppgaven. 
 
  

Planlagt ny 
inngang til
poliklinikken/
senteret

Ny hovedinngang
til DM‐sør som 
etableres vår 2013
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4.1.  Forslag til disponering av arealet: 
 Rom 1187: Resepsjon og kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1186: Kombinert kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1185: Kombinert kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1184: Kombinert kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1183: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1182: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten  
 Rom 1180: Kombinert laboratorium og prøvetakingsenhet for ferdighetssenteret, 

poliklinikken, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1181: Kombinert rom for ferdighetssenteret, forskningssenteret og poliklinikken 

til iv. behandling og avanserte metoder/instrumenter.  
 Rom 1437: Venterom for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1188: Deler av rommet omgjøres til pasienttoalett, resten til 

laboratorium/lagerrom. 
 Rom 1174: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1176: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1177: Pasienttoalett 
 Rom 1172-1173: Seminar og møterom for senteret 
 Rom 1189-1192: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1170-1171: Seminar og møterom for senteret 
 Rom 1130: Kombinert studentkjøkken og undervisningsrom for ferdighetssenteret, 

poliklinikken og kompetansetjenesten 
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5. Omdisponering av kostnader for praksisundervisningen til en universitetslektor i 

klinisk ernæring ved poliklikken.  

Institutt for medisinske basalfag har utarbeidet et langtidsbudsjett for å implementere økt 
opptak av studenter i klinisk ernæring. Dette langtidsbudsjettet beskriver en gradvis 
opptrapping av vitenskapelige stillinger innen 2014. I tillegg er det lagt inn en gradvis 
opptrapping av driftskostnadene til undervisningen fra 2 mill. i 2013 til 2.5 mill fra og med 
2015. I dag utgjør ca 1.2 mill av disse driftskostnadene praksisundervisning i kliniske 
avdelinger. I 2015 vil denne kostnaden være økt til ca 1.7 mill i følge langtidsbudsjettet.  
 
Det er i dag utfordrende å finne tilstrekkelige praksisplasser til studentene i klinisk ernæring. 
Økningen i studentopptaket, sammen med økt fokus i studieplanen på klinisk praksis, vil 
gjøre dette langt vanskeligere. I 2014 og 2015 vil effektene av det økte studentopptaket også 
påvirke den mest klinisk relevante undervisningen og gi seg utslag i økt behov for antall 
praksisplasser. Etableringen av en poliklinikk i kliniske ernæring ved Oslo 
Universitetssykehus, lokalisert ved Avdeling for ernæringsvitenskap i Domus Medica, vil 
dekke dette økte behovet for praksisplasser. Økningen i kostnader i langtidsbudsjettet vil i sin 
helhet dekke de faktiske kostnader for praksisundervisning ved poliklinikken og tilsvare en 
universitetslektorstilling i klinisk ernæring fra 2015. 
 
En slik omdisponering av noe av driftskostnadene for praksisundervisningen (per i dag 
honnorar og timelønnet assistanse av et stort antall kliniske ernæringsfysiologer ute i 
klinikken) til lønnskostnader for en universitetslektorstilling i klinisk ernæring ved 
poliklinikken vil sikre tilfredsstillende kvalitet og lette organiseringen av undervisningen. 
Samtidig vil det løse problemet med å finne adekvate praksisplasser ute i klinikken.  
 
Det understrekes at dette ikke vil øke totalkostnadene i undervisningsbudsjettet for 
studieprogrammet i klinisk ernæring, det er kun en omdisponering av budsjettet som foreslås.  
 
6. Forankring i organisasjonene 

 Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring vil bli organisert som en integrert   
del av studieprogrammet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Ansatte ved 
Avdelingen for ernæringsvitenskap vil drifte ferdighetssenteret 
 

 Poliklinikk i klinisk ernæring vil bli organisert som en integrert det av Oslo   
Universitetssykehus. Ansatte ved Oslo universitetssykehus vil drifte poliklinikken. 
Det foreslås det at poliklinikken organisatorisk tilknyttes Avdeling for klinisk service, 
Kreft-, kirurgi-, og transplantasjonsklinikken. Det er imidlertid viktig å påpeke at 
poliklinikken på lik linje skal betjene pasienter fra alle klinikker ved Oslo 
universitetssykehus og at organisatorisk tilknytning i en klinikk ikke må være til 
hinder for dette. Det er også viktig å understreke at poliklinikken må organiseres slik 
det understøtter god samhandlingen med kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved alle 
de ulike klinikkene ved Oslo universitetssykehus. 
 

 Senter for kliniske ernæringsstudier vil bli organisert som en integrert det av   
Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ansatte ved Avdelingen for 
ernæringsvitenskap vil drifte studiesenteret. 
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 Dersom det etableres en Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring vil   
denne bli organisert som en integrert det av Oslo Universitetssykehus. Alle nasjonale 
tjenester rapporterer til Stab for medisin, helsefag og utvikling i Oslo 
Universitetssykehus. Ansatte ved kompetansetjenesten vil tilsettes via Oslo 
universitetssykehus på basis av bevilgning over statsbudsjettet. 

 
 
Løsningsforslag til organisasjonsstruktur - Konsortieavtale 
 
Det ville være hensiktmessig å regulere samarbeidet rundt senteret i en konsortieavtale 
mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Denne bør signeres av øverste 
administrativ ledelse i begge organsisasjoner. Det er skrevet en konsortieavtale mellom 
Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus for et nasjonalt senter for 
stamcelleforskning. På lignende måte bør konsortieavtalen som regulerer Senter for klinisk 
ernæring inneholde følgende:    
 

1. Konsortieavtalens omfang: Rammene for prosjektet, prosjektbeskrivelse,    
finansieringsplan og rapporteringskrav.  

2. Konsortiedeltakerne og administrative kontaktpunkter: Administrative     
kontaktpunkter for alle formelle forhold knyttet til avtalen, nye deltakere eller    
fratredelser. 

3. Organsiering og ledelse: Forslag om en styringsgruppe og en senterleder.     
Rapporteringsveier og stillingsbrøker samt detaljert beskrivelse av mandatet til     
styringsgruppen og senterleder. Regulering av klinikksjefens rolle  opp mot senteret 
og senterleder. 

4. Forsknings og undervisningsarbeid: Involverte forskergruppers bidrag til forskning     
og undervisning i tråd med prosjektbeskrivelse. 

5. Lokalisering og personalansvar: Arbeidssted og ansettelsesforhold  for     
kjerneansatte, forskningsgrupper og  administrativt personale. Avtalen vil regulere     
rapporteringslinjer, HMS ansvar og eventuelle personalsaker samt hvis aktuelt med     
nyansettelser. 

6. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet: Behov for en finansieringsplan,     
ev.bidrag til deltakernes engangsinvestering.  Vedr. bruk av UiO’s lokaler kan det 
være hensiktsmessig at UiO dekker internhusleien og OUS betaler leie til UiO for 
bruken av lokalene. Internhusleien dekker utgifter til: Renhold, Renovasjon, Energi, 
Vakthold, indre  vedlikehold, utgifter til TA, forvaltning av drift, offentlige avgifter,  
ytre vedlikehold. For personer som har tilsetting hos OUS, men som arbeider i 
prosjekter i UiOs lokaler, skal UiO evt kunne fakturere prosjektet for kostnader ved 
bruk av serviceavdelingen (IT-avdeling, Mekanisk verksted, Elektronisk verksted og 
Dyrestall).  

7. Arbeidsplan og rapportering: Veiledning til senterleders rapporteringslinje og  
lignende 

8. Prosjektbakgrunn og prosjektresultater: Forvaltning av resultatene iht. 
Samarbeidsavtalen mellom partene. 

9. Eiendomsrett og utnyttelse av resultater: Eiendomsretten til prosjektbakgrunnen 
beholdes av den konsortiedeltaker som brakte denne inn i prosjektet. Regulering av 
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kommersiell utnyttelse og fordeling av rettigheter mellom partene samt  håndtering av 
inntekter i prosjektet.  

10. Offentliggjøring av resultater: Regler for adressering ved publikasjoner 
11. Partenes ansvar for tap og skade. 
12. Avtalens gyldighet og avvikling av konsortiet. 

7. Etableringskostnader og driftskostnader til senteret 

Rammebetingelser og priser for fremleie av lokaler fra Universitetet i Oslo til Oslo 
universitetssykehus i forbindelse med en poliklinikk i klinisk ernæring og en eventuell 
nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring: 
 
Fakulteter har anledning til å fremleie mindre areal til viktige eksterne samarbeidspartnere 
som det foreligger en faglig samarbeidsavtale med. Fremleie skal godkjennes av 
Universitetsdirektøren.  I dette tilfelle vil det være aktuelt med fremleie av rommene 1173-74, 
1176-77, 1180-92, 1130, 1145, 1426, 1437 og 1439, hvorav 80 kvm utgjør laboratorium og 
445 kvm utgjør kontor/fellesarealer. Vi anslår at Oslo universitetssykehus og Universitetet i 
Oslo vil benytte 75% av kontor/fellesareal og 50% av laboratoriene/rom med avansert utstyr. 
Oslo universitetssykehus bør derfor betale leie for 40 kvm laboratorium og 334 kvm 
kontor/fellesareal.  
 
Prisen på arealet er avhengig av type areal og Universitetet i Oslo har følgende priser: 
Kontor    : kr 1.398 pr m2 pr år  
Laboratorium   : kr 2.167 pr m2 pr år  
Fellesarealer   : kr 1.398 pr m2 pr år  
 
Det aktuelle arealet for utleie til Oslo universitetssykehus (poliklinikk og nasjonalt 
kompetansesenter) er: 
 
Kontor/fellesareal (334 m2) : kr 466.932.- 
Laboratorium (40 m2)  : kr   86.680.- 
Totalt    : kr 553.612.- 
 
Inntektene fra utleie tilfaller den enheten som leier ut. Totale leieinntekter på kr. 553.612 pr år 
vil tilfalle Institutt for medisinske basalfag. 
 
Bygningsmessige endringer - etableringskostnader 
Det er nødvendig med noen bygningsmessige endringer for å etablere et Senter for klinisk 
ernæring (dvs. ferdighetssenter og forskningssenter ved Universitetet i Oslo og poliklinikk og 
kompetansetjeneste ved Oslo universitetssykehus).  Det er vanskelig å anslå hva slik 
kostnader blir, dette må beregnes av Teknisk avdeling. Et svært løselig overslag er kostnader 
på omkring 1 mill kroner. Dersom MedFak og Oslo universitetssykehus ønsker å gå videre 
med etablering av Senter for klinisk ernæring, vil Teknisk avdeling ved Universitetet i Oslo 
foreta en beregning av kostnadene ved ombyggingen. Detaljert beskrivelse av 
ombyggingsbehov, se vedlegg. 
 
Etableringskostnader – Nødvendig utstyr til senteret 
Det er i utgangspunktet tenkt at Oslo universitetssykehus anskaffer nødvendig utstyr til 
poliklinikken, mens Universitetet i Oslo anskaffer nødvendig utstyr til 
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ferdighetssenteret/studiesenteret. Mye utstyr vil imidlertid være fellesutstyr. Vi anslår at 
kostnadene fordeles med 3 mill til Universitetet i Oslo og 1,5 mill til Oslo 
universitetssykehus. Vedlegget beskriver nødvendig utstyr som må anskaffes for å etablere 
senteret. Totalt beløper dette seg til ca 4,5 mill kr (dvs. ca 1,5 mill fra Oslo 
universitetssykehus og 3,0 mill fra Universitetet i Oslo).  
 
Utover etableringsfasen vil utstyr til senteret anskaffes gjennom å søke vanlige kanaler.  
 
Etableringskostnader – personell 
For å etablere Senter for klinisk ernæring er det nødvendig at en person frikjøpes for å 
gjennomføre det betydelige arbeidet som en slik senteretablering vil innebære. Vi anslår at 
dette vil utgjøre en 50% stilling i ett år. I tillegg vil det være viktig å etablere e-læringsmidler 
og webbaserte hjelpemidler for pasientkonsultasjoner og adferdsendring for ferdighetssenteret 
og til bruk i praktisk pasientbehandling. Vi anslår at dette vil utgjøre en 50% stilling i to år. 
 
Drift av ferdighetssenteret og studiesenteret 
Drift av ferdighetssenteret og studiesenteret skjer innenfor Avdeling for ernæringsvitenskaps 
egne ansatte, det ordinære undervisningsbudsjett og interne og eksterne forskningsmidler. 
 
Drift av poliklinikk og nasjonalt kompetansetjeneste 
Drift av poliklinikken og en eventuell nasjonal kompetansetjeneste skjer innenfor Oslo 
universitetssykehus sine rammer, både personal og løpende driftsutgifter. 
 
OPPSUMMERING AV ØKONOMISKE FORHOLD 
 
Etableringskostnader MedFak, UiO OUS 
Ombygging av arealer 1.000.000  
Utstyrsanskaffelser 3.000.000 1.500.000 
Prosjektetablering (50% 
stilling i ett år) 

400.000  

Utvikling av e-læringsmidler 
til ferdighetssenteret (50% 
stilling i 2 år) 

800.000  

Totalt 5.200.000 1.500.000 
   
Driftskostnader MedFak, UiO OUS
Poliklinikken  553.612 i leieutgifter/år til IMB 

Inntjening i form av DRG 
poeng som dekker kostnader til 
lønn til ansatte og drift 

Nasjonal kompetansetjeneste  Dekkes evt. av midler over 
statsbudsjettet 

Ferdighetssenteret/ 
studiesenteret 

Interne midler ved Avd. 
for ernæringsvitenskap og 
omdiponering av 
undervisningsbudsjett til 1 
stilling som 
universitetslektor  
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8. Framdriftsplan for etablering av et Senter for Klinisk Ernæring 

Vi foreslår at utredningsgruppen omdannes til en prosjektetableringsgruppe som skal fungere 
som en styringsgruppe ved etableringen av et Senter for Klinisk Ernæring. 
Prosjektetableringsgruppen kan evt. styrkes ved behov. Utredningsgruppen skal rapportere 
kvartalsmessig status til fakultetsledelsen. Videre foreslår vi at førsteamanuensis Kjetil 
Retterstøl (som har hovedstilling ved UiO og bistilling ved OUS) frikjøpes for å fungere som 
prosjektleder i prosjektetableringsfasen (se budsjett over, 50% stilling i ett år). Følgende 
framdriftsplan vurderes realistisk: 
 

 Vår 2013: Godkjenning og forankring i OUS og UiO 
 Høst 2013: Nødvendig ombygging i 1 etasje ved Avdeling for ernæringsvitenskap, 

Domus Medica 
 Høst 2013: Etablering av en konsortieavtale 
 Høst 2013: Etablering av ”International Advisory Board” og styringsgruppe for 

senteret 
 Vår 2014: Innkjøp av utstyr, etablering av funksjoner i senteret 
 Septempber 2014: Offisiell åpning av senteret som del av Det Medisinske Fakultet’s 

200 års jubileum 
 

9. Konklusjon 

Denne utredningen understreker betydningen av en god samordning av ressursene og 
aktivitetene innen klinisk ernæring. For best mulig koordinering, er det helt essensielt at 
ressursene organiseres i et felles senter. Med utgangspunkt i den sentrale rollen klinisk 
ernæring har både innenfor behandling og prevensjon av sykdommer, konkluderer 
arbeidsgruppen med at opprettelsen av et Senter for klinisk ernæring vil være en reell styrke 
for universitetet og sykehuset. Senteret vil bidra til å heve kvaliteten i utdanningen av nye 
kliniske ernæringsfysiologer. Innenfor forskningen vil senteret stå sentralt at det er vanskelig 
å tenke seg kompetitive internasjonal forskning uten et slikt senter. Dessuten vil det løse store 
utfordringer innen ernæringsbehandling ved sykehuset. 
 
Flere kjente internasjonale institusjoner er gode eksempler på vellykkete modeller der  et 
senter for klinisk ernæring er knyttet opp mot sykehus og undervisning. De mest nærliggende 
å sammenligne seg med er ”Dietistenheten klinisk nutrition” ved Sahlgrenska 
Universitetsjukehus og ”Dietistmotagningen”, Skånes Universitetssjukhus. Videre er både 
”Walter Reed National Military Medical Center”, Bethesda og ”Clinical Nutrition Clinic”, 
Southwestern Medical Center i Dallas, reelle modeller for etablering av et senter ved 
Universitetet i Oslo. Ved oppstart av senteret vil fire til seks internasjonale eksperter innenfor 
klinisk ernæring bli invitert til å fungere som et ”International Advisory Board” for senteret. 
 
Med denne utredningen som grunnlag, bes instituttledelsen ved Institutt for medisinske 
basalfag, ledelsen ved Medisinske Fakultet og ledelsen ved Oslo Universitetssykehuset om å 
godkjenne forslaget til etablering og drifting av et Senter for Klinisk Ernæring samt dens 
finansieringsmodell i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo 
Universitetssykehuset. Videre bes det om at Institutt for medisinske basalfag godkjenner den 
foreslåtte arealplanen.  
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Vedlegg 1. Beskrivelse av ombyggingsbehov (UiO) 

Rom  Funksjon KVM Ombygging - beskrivelse 

1187  Resepsjon og 
kontor 

13,46  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye e-punkter. Lage 
resepsjonsluke i vegg mot 1437. Ny håndvask 

1186  Kontor  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1185  Kontor  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1184  Kontor  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1183  Behandlingsrom  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1182  Behandlingsrom  13,48  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1181  Avanserte 
instrumenter  

39,86  Demontere laboratorieinnredning, vasker, og fjerne 
lettvegger til mørkerom. Montere hylleseksjoner, male 
vegger, evt. nye IT- og e-punkter og nye håndvasker. 

1180  Avanserte 
instrumenter  

39,88  Demontere/justere laboratorieinnredning/vasker. Montere 
hylleseksj, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter og håndv  

1188  Behandlingsrom  21,18  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1437  Venterom for 
poliklinikken og 
inngangsdør 

69,02  Lage nytt inngangsparti til senteret til rom 1437 ved siden av 
eller erstatte eksisterende nødutgang. Forlenge 
eksisterende gangvei frem til nytt inngangsparti. Male 
vegger. 

1439 Korridor 34,01  Male vegger 

1177  2 x pasienttoalett 
og lagerrom 

16,87  Flytte vegg (mot rom 1437) så langt som mulig inn i rommet 
og etablere 2 x pasienttoaletter innerst i rommet med 
håndvasker. Åpent ut mot rom 1437. Montere store 
skap/lagerseksjoner på vegger utenfor 2 x WC . Male 
vegger. 

1174  Kontor  18,70  Fjerne skillevegg, flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye 
IT- og e-punkter 

1176  Kontor  17,32  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1173  Seminarrom  39,73  Dele rom i to, ny inngangsdør, flytte hylleseksjoner, male 
vegger og evt  nye IT‐ og e‐punkter 

1189  Behandlingsrom  10,75  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1190  Behandlingsrom  10,90  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1191  Behandlingsrom  10,89  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1192  Behandlingsrom  10,96  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1130  Kombinert 
studentkjøkken 
og 
undervisningsrom 

51,75  Fjerning av laboratorieinnredning. Installasjon 5 x kjøkken 
arbeidsstasjoner og diverse kjøkkeninnredning, vasker, 
oppvaskmaskin. Heisbart bord (kombinert seminarbord og 
arbeidsbenk) som øy midt i rommet. Male vegger. 
Oppgradering av ventilasjonsanlegg. 

1145  Korridor 9,67   Male vegger 

1426  Korridor 41,44   Male vegger 

1128  Lesesal 71,10  Fjerne alt interiør og hyller. Montere nye hylleseksjoner og 
kontormøbler, evt. nye IT- og e-punkter. Male vegger 

1131  Kontorlandskap 71,70  Fjerne alt interiør og hyller. Montere nye hylleseksjoner og 
kontormøbler, evt. nye IT- og e-punkter. Male vegger 
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Vedlegg 2. Liste over inventar og utstyr til ferdighetssenteret (UiO) 

Utstyr ‐ Ferdighetssenteret  Spesifikasjon  NOK 

Undersøkelsesbenk x 5 
2 delt Undersøkelsesbenk vegghengt fast 
høyde  55 000

Avtrekksskap  Carbo 900 exhaust  14 800

Oppvaskmaskin  Oppvaskmaskin  10 000

Gulvvekt  Marsden ; USAMS 4203   3 200

Lab.benk  Rundsum  15 000

Bioimpedans  SMT medical technology GmBh  26 000

BT apparat x 5  4 995

Skin fold måler x 5  Caliper skin fold measurment  5 000

Gulvvekt x 5  Marsden ; USAMS 4203   16 000

Gripestyrke x 5  Jamar  10 000

Sentr.bord/Skranke/timebest  Møblemet og kontorutstyr (RUNDSUM)  50 000
Innredning 
student/demontstrasjonskjøkken  5 arbeidsstasjoner  75 000
Innredning seminarrom  50 000

DEXA  800 000

ulike webbaserte treningsverktøy for klinisk pasientkommunikasjon og atferdsendring.  20 000
hjemmebasert utstyr for intravenøs 
ernæring  22 000

testutstyr for sondeernæring,  19 000

Minus 80 Celsius frys  100 000

Armband activitets reg   25 000

Diverse småutstyr  125 000

EKG HVILE M/TOLKNING OG SPIROMETER  Leverandør Alere  18 000

24 timers blodtrykksapparat med 
software 

BT.APP.BOSO TM‐2430  Leverandør Ruuds 
eft x 2  29442

DOPPLER PD1+ combi pocket doppler  m/display og 2 MHz lydhode  8 383

Førstehjelpskoffert:  Ruuds eft  4 192

Seahorse XF96  Metabolisme analysator  900 000

SUM eks MVA     2 406 012

SUM  inkl MVA     3 007 515
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Vedlegg 3. Liste over inventar og utstyr til poliklinikken (OUS) 

Utstyr Poliklinikken  Spesifikasjon  NOK 

Sentrifuge  EBA 270, 4000 rpm  13 184

Kjølesentrifuge  Microfuge 22R  32 000

Prøvetakingsstol x 2  Merivaara prøvetakingsstol  19 800

EKG apparat  Spirare EKG   30 500

Trillebord  Høyt trillebord (et med 5‐6 hyller)  5 000

Høydemåler  Soehnle 5003 ultraportabel høydemåler  2 290

Div småutstyr  pH‐metre, lab. vekter og annet småutstyr   30 000

Lengdemåler barn  Seca 416 lengdemåler for spedbarn  3 790

Oto/Oftalmoskop  Keeler Practitioner otoskop‐/oftalmoskopsett x 2  7 890

Klinisk basisutstyr  Littman stetoskop, reflekshammer, pennelykt etc  3 500

Hånddoppler 
UltraTec PD1+ Combi universaldoppler med 
display  5 925

Prope  UltraTec PD1 doppler (2 MHz probe)  2 800

Klinisk øretermometer  Riester ri‐thermo N termometer  690

Blodtrykkapparat  Riester i‐vital spot check monitor   13 900

Hjertestarter  Lifeline hjertestarter  15 600

Seng x 3  Mercell sykehusseng x 3  37 500

TV  5 000

PC/internett til pasient x 3  10 000

Høydemåler  Soehnle 5003 ultraportabel høydemåler  1 800

BT apparat  Blodtrykksapparat UA‐767 plus 30   999

EKG apparat  Spirare EKG   24 000

Tanitavekt x 5  130 000

Høydemåler x 5  11 450

Skin fold måler x 5  Caliper skin fold measurment  5 000

Gripestyrke x 5  Jamar  10 000
ind calorimetri, deks top 
m/hette  Quark  150 000
oksygenopptak ved ulike 
sykkel/tredemølletester  285 000

Vekt (0,1 mg ‐ 100 g)   40 000

blodtrykk 24‐TIMER  30 000
Mobiliserbar bioimpedans ; 
Akern  30 000

Sengevekter og rullestolvekter  100 000

Multifrekvens Tanitavekt med utstyr for fasevinkel målinger   150 000

SUM eks MVA     1 207 618

SUM  inkl MVA     1 509 523
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