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Til:   Det medisinske fakultets styre 
Fra:   Dekan 
Sakstype:  Vedtakssak 
Arkivsaksnr: Vedlegg: Rapporten «Omdisponering av studieplasser ved Institutt for helse 

og samfunn (HELSAM)»  
Møtedato:  21.06.16 
Sakstittel:  Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap – oppfølging og 

skisse til omfordeling av studieplasser 
 
Formål /hvorfor fremmes saken: 
På fakultetsstyremøtet den 10.05.16 ble sak 17/16-V «Nedlegging av masterprogrammet i 
sykepleievitenskap» lagt frem for styret. Saken ble drøftet, men styret ba om at den ble utsatt til 
junimøtet, samtidig som de ba om at det skisseres alternativ bruk av studieplasser. Vedtaket fra 
møtet ble som følger: 
 
"Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen sammen med ledelsen ved Institutt for helse og samfunn 
og involverte fagmiljøer utarbeider et forslag til skisse til styrets møte i juni, som viser hvordan 
studieplasser i sykepleie kan omdisponeres til andre studieprogram, inkludert Avansert geriatrisk 
sykepleie." 
 
Denne saken fremmes nå på nytt med en slik skisse til en midlertidig omdisponering av studieplasser 
som skal gjelde for neste års opptak til studieåret 2017/2018. Det skisseres videre en arbeidsprosess 
for varig omdisponering av studieplasser, slik at frigjorte studieplasser blir benyttet på en slik måte at 
resultatet er faglig og økonomisk bærekraftig på lang sikt, at det er i tråd med UiOs og Medfaks 
strategier og at det bidrar til å møte utdannings- og helsepolitiske utfordringer (se nedenfor).  
 
Saksframstilling: 
Fakultetsstyrets medlemmer ga i møte 10. mai uttrykk for en generell bekymring for svekkelsen av 
fagmiljøet ved Avdeling for sykepleievitenskap som bl.a. var knyttet til mulig nedleggelse av 
masterprogram i sykepleievitenskap.  Basert på dette, er det rimelig å ta opp studenter også i 2017 
(slik instituttrådet ved Helsam har gått inn for). Ut fra et stabilt opptakstall de senere årene, vil det 
trolig være realistisk å tilby 15 studieplasser i neste års opptak til masterprogrammet i 
Sykepleievitenskap. Dermed kan 25 studieplasser omfordeles midlertidig til andre program på 
Institutt for helse og samfunn (HELSAM).  
 
Det ble høsten 2015 gjort et arbeid på Helsam for å se på mulig omfordeling av studieplasser til 
eksisterende programmer (se vedlagte rapport). Tre program (Internasjonal helse, Interdisiplinær 
helseforskning, og EU-Hem) kan gjerne øke med fem plasser hver. Selv om programmene økes med 
5-10 studieplasser, behøver ikke det ha føringer for varige løsninger. I tillegg tyder søknadsmassen på 
Avansert geriatrisk sykepleie på at opptaksrammen også der kan økes.  
 
HELSAM har startet diskusjonen om hvordan programporteføljen kan videreutvikles, både for å 
styrke gjennomføring og kvalitet og for å møte utfordringene beskrevet i politiske dokumenter 



(HelseOmsorg21 og Stortingsmelding om utdanning for velferd). Dette arbeidet vil munne ut i et 
forslag til hvordan studieplassene på instituttet kan fordeles permanent. I dette arbeidet vil det også 
bli vurdert om flere program skal samles innenfor en felles mastergrad med flere "linjer", slik at 
programmene i enda sterkere grad møter dagens utfordringer. Målet er å tilby mer robuste 
masterutdanninger som har godt søknadsgrunnlag, større fagmiljø og holder stabilt høy kvalitet.  
 
Saksgang:  
Den midlertidige omdisponeringen av studieplasser for opptaket 2017/2018 må meldes inn til UiOs 
Seksjon for opptak og tilrettelegging innen 1. oktober i høst.  
 
Ledelsen ved Helsam utarbeider i samarbeid med fakultetsledelsen et forslag til en plan for varig 
omdisponering av studieplassene i sykepleie for behandling på styremøtet i desember 2016, slik at 
den endelige planen kan vedtas på fakultetsstyremøte senest i mars for at forslaget meldes inn til 
UiO 1.4.2017, som er den endelige fristen for å melde inn endringer i studieprogramporteføljen med 
virkning fra studieåret 2018/2019. 
 
Besluttende myndighet: 
Fakultetsstyret. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til det opplegg som er beskrevet for midlertidig og varig endring av 
mastergradsporteføljen. 
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Omdisponering av studieplasser ved 
Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 

Rapport fra arbeidsgruppen 

Innledning 
Det er igangsatt et arbeid for å omstrukturere de to masterprogrammene Sykepleievitenskap 

og Avansert geriatrisk sykepleie ved Institutt for helse og samfunn. Det planlegges for at 

denne omstruktureringen fører til at 15-20 av de eksisterende studieplassene ved de to 

programmene kan benyttes til å styrke tilbudet ved andre mastergradsprogram ved Helsam. 

Det er poengtert fra universitetsledelsen at det er viktig å synliggjøre at en omdisponering 

bidrar til å opprettholde tilbudet til sykepleiere.  

En arbeidsgruppe ble opprettet av ledelsen ved instituttet i slutten av juni 2015 for å fremme 

et forslag til hvordan de 15-20 «frigjorte» studieplassene kan brukes.  

Gruppens mandat er:  

1. Utarbeide et forslag til hvordan 15-20 studieplasser kan brukes til å styrke 

eksisterende masterprogram ved Helsam 

2. Styrkingen kan enten gjøres ved å heve antallet studenter på programmenes 

eksisterende emneportefølje eller ved å etablere nye emner 

3. Det er allerede foreslått to nye mastergradsemner i etikk og ett i historie. 

Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan disse forslagene kan innpasses i styrkingen 

gjennom de omfordelte studieplassene 

4. Det er en forutsetning at tilbudet for sykepleiere i de berørte masterutdanningene 

styrkes gjennom forslaget  

5. Konsekvenser i form av ressursbehov skal beskrives  

6. Arbeidsgruppen bes også om å vurdere hvordan Helsam kan bidra inn i en 

smittevernutdanning som erstatning for den nedlagte nordiske folkehelsehøyskolen i 

Göteborg. Separat underlag om saken sendes arbeidsgruppa når det foreligger. 

7. Arbeidsgruppa bruker Jan Frich som ressursperson for kobling mot Heleds 

masterprogrammer 

8. Arbeidet skal være ferdigstilt innen oktober 2015 

Arbeidsgruppen ble nedsatt med følgende sammensetning: 

Astrid Klopstad Wahl (leder) 

Lill Kathrine Løvendahl (sekretær) 

Christoph Gradmann  

Per Nortvedt 

Terese Eriksen  

Marit Bjørkan (studentrepresentant) 
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Det har ikke latt seg gjøre å inkludere studentrepresentanter på de første møtene da det viste 

seg at den som personen som var tiltenkt inn i gruppen oppholder seg i utlandet i perioden 

arbeidet har pågått. Studentrepresentant Marit Bjørkan fra masterprogrammet i 

helsefagvitenskap deltok på siste møte og har vært delaktig i utformingen av notatet i 

etterkant. 

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid medio august og har hatt 3 møter i løpet av høsten. I tillegg 

har medlemmene arbeidet selvstendig med innhenting av informasjon og notatet har vært 

kommentert via mailutveksling. Diskusjonen i gruppen har vært lagt opp i tråd med mandatets 

premisser. I arbeidsprosessen har gruppen også hatt samtaler med alle avdelingslederne ved 

instituttet, samt innhentet informasjon fra fakultetet sentralt. Arbeidsgruppens drøftinger har 

også vært presentert i avdelingsledermøte med dekanatet og innspillene er tatt hensyn til i 

ferdigstillelsen av notatet. Innledningsvis i arbeidet ble det avklart fra ledelsen ved instituttet 

at premiss 6 (smittevern) ikke var et realistisk alternativ på grunn av tidsrammen. 

Arbeidsgruppen har derfor ikke vurdert dette i sitt videre arbeid.  

Styrking av programmenes eksisterende emneportefølje 
HELSAM har i dag 7 masterprogrammer og sykepleiere kan søke på alle. Tre av 

programmene er engelskspråklige. For det engelske masterprogrammet Health Economics, 

Policy and Management må sykepleiere for øvrig dokumentere 60 studiepoeng innen 

samfunnsvitenskapelige eller økonomiske fag. For de erfaringsbaserte programmene er det i 

tillegg et krav til yrkeserfaring.  

Oversikt over dagens masterprogramtilbud 
En oversikt over de ulike masterprogrammene, målgruppe og antall studieplasser beskrives 

nedenfor. 

Avansert geriatrisk sykepleie 

Dette er et erfaringsbasert masterprogram som gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering 

og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie. Målgruppen er sykepleiere som har 

klinisk erfaring og som er interessert i å utdanne seg videre for å kunne arbeide med avansert 

sykepleie til eldre pasienter. Antall studieplasser: 15 

European Master in Health Economics and Management 

Dette er et engelskspråklig "joint degree"-masterprogram med tverrfaglige studier innen 

metode, helseøkonomi, helseledelse, helsepolitikk, helseforvaltning og helserett på fire 

europeiske universiteter. Programmet er åpent for alle med bachelorgrad. Det ikke krav om 

fagfordypning. Antall studieplasser: 15 

Health Economics, Policy and Management 

Dette er et engelskspråklig tverrfaglig masterprogram innenfor helseøkonomi, helseledelse, 

helsepolitikk og helserett. Målgruppen er søkere med utdanning innen helseledelse og 

helseøkonomi, samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, offentlig administrasjon og ledelse og 

http://www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleie-master/index.html
http://www.uio.no/english/studies/programmes/hem-master/index.html
http://www.uio.no/english/studies/programmes/healthecon-master/index.html
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helsefagene. Søkere med helsefaglig bakgrunn må dokumentere 60 studiepoeng innen 

samfunnsvitenskapelige og økonomiske emner. Antall studieplasser: 30 

Helseadministrasjon 

Helseadministrasjon er et erfaringsbasert masterprogram som gir bred og solid kunnskap til å 

utøve ledelse i helsetjenesten. Målgruppen er leger og andre med helseprofesjons- eller 

helserelatert utdanning. Det er krav om 3 års relevant yrkeserfaring. Antall studieplasser: 30 

Helsefagvitenskap 

Helsefagvitenskap er et tverrfaglig masterprogram som gir en akademisk og tverrfaglig 

kompetanse innenfor et bredt helsefelt som kjennetegnes både av faglig breddeorientering og 

en forskningsmessig spesialisering. Målgruppen er fysioterapeuter, sykepleiere, 

ergoterapeuter, vernepleiere og andre med helsefaglig utdanning. Antall studieplasser: 30 

International Community Health 

Dette er et engelskspråklig tverrfaglig og forskningsbasert masterprogram som sikter mot å gi 

kompetanse, kunnskap og ferdigheter til å utvikle og utvide evne til å forstå og kritisk vurdere 

problemstillinger knyttet til internasjonal samfunnshelse fra globalt til lokalt nivå. 

Målgruppen er søkere med helseprofesjons- eller helserelatert utdanning. Det er også åpent 

for søkere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men med noe helserelatert utdanning eller 

helserelatert arbeidserfaring. Antall studieplasser: 20 

Sykepleievitenskap 

Dette er et masterprogram som gir sykepleiere kompetanse og erfaring til å initiere og delta 

aktivt i faglig utviklingsarbeid og forskning. Studiet gir teoretisk og metodisk kompetanse 

som kvalifiserer til å utvikle en framtidsrettet helsetjeneste og sykepleie som fag. Målgruppen 

er offentlig godkjente sykepleiere. Antall studieplasser: 40 

Søkertall og studenter på programmene med sykepleiebakgrunn 
Tabellen under viser søkertall og studenter med sykepleiebakgrunn på masterprogrammene de 

siste 2 årene. Ut fra denne oversikten har alle programmene søkere med sykepleiebakgrunn, 

dog varierende i antall. Tallene viser at internasjonal helse, helsefagvitenskap og 

helseadministrasjon har flest søkere med denne bakgrunnen, dersom en ser bort fra 

sykepleievitenskap (begge program). På programmet til internasjonal helse er det få av 

søkerne med sykepleiebakgrunn som får opptak sammenlignet med antall søkere (48/2 for 

2015). På programmene ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi er det også flere 

søkere med sykepleiebakgrunn, dog med variasjoner mellom programmene og hvor mange av 

søkerne som blir tatt opp. På helsefagvitenskap får omlag halvparten av søkerne med 

sykepleie som bakgrunn opptak. 

Studieprogram 

 

 

År Antall 

studieplasser 

Antall søkere Antall fått 

opptak 

Antall 

startet 

Avansert geriatrisk 

sykepleie 

2015 15 21 12 5 

2014 15 19 13 7 

Sykepleievitenskap 2015 40 40 20 16 

2014 40 41 23 13 

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/index.html
http://www.uio.no/studier/program/helsefagvitenskap-master/index.html
http://www.uio.no/english/studies/programmes/ichealth-master/index.html
http://www.uio.no/studier/program/sykepleievitenskap-master/index.html
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EU-HEM 2015 15 12 11 6 

2014 15 11 0 0 

Health Economics, Policy 

and Management 

2015 30 6 2 1 

2014 30 19 1 1 

International Community 

Health 

2015 20 48 2 2 

2014 20 31 2 2 

Helseadministrasjon 2015 30 11 7 7 

2014 30 18 9 9 

Helsefagvitenskap 2015 30 25 15 12 

2014 30 31 15 9 

 

Arbeidsgruppens vurdering er at alle programmene har potensiale (tematisk og søkerinteresse) 

for å kunne ta opp flere søkere med sykepleiebakgrunn. Imidlertid er det slik at plasser ikke 

kan øremerkes eller kvoteres til sykepleiere, men ved at en øker antall studieplasser på de 

mest ettertraktede programmene vil også mulighetene for at sykepleiere får plass øke. 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi tilbyr 3 studieprogrammer som alle er relevante 

for sykepleiere. Tilbakemeldingen fra avdelingen er at de ser en mulighet til utvidelse av EU-

HEM-programmet fra 15 til 20 studenter som den mest hensiktsmessige løsningen. Et slikt 

grep vil være i tråd med EU-HEM-konsortiets strategi og vil representere relativt lite 

merarbeid da innsatsen for å holde EU-HEM-strukturen flytende er den samme. En økning vil 

heller ikke medføre justeringer i emner eller lignende. Ved Avdeling for helsefag og Avdeling 

for samfunnsmedisin har vi fått tilbakemelding om at en økning i studieplasser på 5-10 kan 

gjennomføres. For alle avdelingene er tilbakemeldingen at en eventuell økning i antall 

studieplasser betinger også at det følger med ressurser. 

→ Arbeidsgruppen foreslår at 15 studieplasser (5 hver seg) omfordeles fra masterprogram i 

sykepleievitenskap til henholdsvis masterprogram i internasjonal helse, EU-HEM og 

helsefagvitenskap. 

Styrking av programmene ved å etablere nye emner 
HELSAM tilbyr i dag flere elektive emner på tvers av studieprogrammene. En oversikt finnes 

på følgende nettside: http://www.med.uio.no/studier/tilgjengelige-emner/ 

Denne oversikten viser at instituttet ved alle masterprogrammene tilbyr valgfrie emner i antall 

langt over 30 på ulike tematiske og metodiske felt, de fleste relevante for sykepleiere. Det har 

kommet frem i samtale med avdelingsleder Jan Frich at flere av emnene fra 

masterprogrammene ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ikke er reelle tilbud fordi 

ressurssituasjonen ikke gir rom for gjennomføring. 

Senter for medisinsk etikk (SME) har over en årrekke tilbudt ulike frittstående kurs i 

medisinsk og helsefaglig etikk. Disse har vært svært attraktive og sykepleiere har vært en 

sentral kjerne i søkergruppen. Det er nå ønske om å etablere 3 ulike masteremner, hver for seg 

på 5 studiepoeng (se vedlagt emnebeskrivelser), innenfor dette tema og som kan tilbys til alle 

studieprogrammene ved instituttet og i tillegg til studenter ved lege-, ernærings- og 

tannlegeutdanningen. Disse masteremnene vil også ha et visst antall åpne plasser for eksterne 

http://www.med.uio.no/studier/tilgjengelige-emner/
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studenter og ansatte fra helsetjenesten, ledere i departement, helsedirektoratet og så videre. 

Senteret ønsker å kunne etablere følgende 3 masteremner:  

 Innføringsemne i medisinsk og helsefaglig etikk 

 Klinisk medisinsk etikk 

 Etikkrefleksjon/fasilitering 

Innføringsemnet legger vekt på teori og generell innføring i begreper og prinsipper, mens de 

to andre emnene gir større grad av fordypning i tema som er direkte anvendbare i klinisk 

helsefaglig praksis, inklusive verktøy/metodikk/implementering av systematisk etikkarbeid. 

Alle disse tre emnene dekker et viktig behov både på instituttet og i helsetjenesten i dag. SME 

er i dag den eneste avdelingen ved siden av Avdeling for allmennmedisin (som er et 

selvstendig undervisningsfag i medisinstudiet) som ikke har et eget masterstudium. SME som 

avdeling er i realiteten underdimensjonert med tanke på studiepoenggivende undervisning 

(utenfor medisinstudiet) for å kunne ivareta et så viktig fagområde for undervisning og 

helsetjenesten som den medisinsk/helsefaglige og særlig den kliniske etikken representerer. 

SME er det eneste senteret av sitt slag i Norge, og eneste anvendte etikkfagmiljøet ved 

Universitetet i Oslo, samt at SME har en nasjonal funksjon for fagområdet medisinsk og 

helsefaglig etikk. Det finnes i Norge per i dag ingen andre undervisningstilbud som tilsvarer 

de foreslåtte masteremnene, til tross for et åpenbart behov. I mange andre vestlige land har 

tilsvarende fagmiljø etablert egne mastergrader i medisinsk og/eller helsefaglig etikk. Stadig 

flere etterspør imidlertid studiepoenggivende kurs. For noen år tilbake gjennomførte SME 

lignende studiepoenggivende kurs i samarbeid med Teologisk fakultet, og her var det også 

god påmelding og gode evalueringer.  

De foreslåtte elektive masteremnene i medisinsk og helsefaglig etikk vil både dekke 

eksisterende undervisning og forskningsbehov ved Avdeling for sykepleievitenskap, men 

også ved andre masterstudier ved Avdeling for helsefag og Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi, samt behov ved Avdeling for allmennmedisin og Avdeling for 

samfunnsmedisin. Det eksisterer i dag ikke noe systematisk tilbud om etikk og etikkrefleksjon 

i eksisterende mastertilbud annet enn 6 timers undervisning i sykepleiens normative grunnlag 

ved Avdeling for sykepleievitenskap, 2 undervisningsdager ved Avdeling for helsefag og et 

emne om prioriteringsteori med vekt på politisk filosofi ved Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi. Forskningsetikk tilbys i dag som to 5 studiepoengs nettbaserte kurs ved 

masterstudiet i internasjonal helse ved Avdeling for samfunnsmedisin. Dette emnet er planlagt 

å deles opp i to selvstendige masteremner i forskningsetikk og gjennomføres våren 2016. 

SME er faglig ansvarlig for undervisning i dette emnet, men dette vil ikke dekke behovet for 

undervisning i generell og klinisk medisinsk og helsefaglig etikk. Forskningsetikk behandler 

tema som er sentrale i helsefaglig forskning, men tar ikke opp tema relatert til viktige 

verdispørsmål i helsefagene og i deres kliniske virksomhet, så som prioriteringer, bruk av 

tvang, etikkrefleksjon og vurdering av samtykkekompetanse, begrensning av medisinsk 

behandling og omsorg ved livets slutt, for å nevne noen tema. Etikk er en viktig og naturlig 

del av fagporteføljen ved instituttet og det er et stort potensiale for å skrive 

mastergradsoppgaver og videre PhD-studier i etikk. Behovet for innføring i etikk, 



6 
 

etikkrefleksjon, klinisk etikk er stort i hele helsetjenesten på alle nivå og i alle 

helsefaggrupper. 

Avdelingen for samfunnsmedisin ønsker å etablere et elektivt emne i medisinsk historie (se 

vedlagt emnebeskrivelse). Arbeidstittelen er ”Medical History: Doctors, Nurses, Patients and 

Disease in Modern Times (1800–2000)”. HELSAM driver Norges største miljø i faget 

medisinsk historie med to historikere i faste stillinger, en statsstipendiat og en gruppe av 

stipendiater og postdoktorer. Denne styrken gjelder det å bruke i undervisningsporteføljen. 

Per i dag har vi ikke emner som fokuserer på medisinsk historisk fagområde. Et beslektet 

tilbud har vært på plass i flere år i fakultetets PhD-utdanning og dette er meget etterspurt. Det 

er derfor naturlig at dette fagområdet også dekkes opp på masternivå. Bak forslaget om et nytt 

emne i historie står tanken om at medisin- og helsehistorie kan brukes som en integrerende 

plattform mellom ulike masterprogram, og også inn mot legeutdanningen. Å ha historisk 

kompetanse kan, utover refleksjon på egen virksomhet, være en måte for helsearbeidere å øke 

sin kompetanse som formidler. Å formidle forskning er basert på å kunne kontekst som 

sjelden er komplett uten en historisk dimensjon. 

Det forslåtte emnet planlegges til 5 studiepoeng og har fokus på nyere historie (se vedlagt 

emnebeskrivelse). Emnet skal tilbys på årlig basis som et elektivt emne, åpent for alle som er 

studenter på fakultetets masterprogram. Utover dette er emnet åpent for studenter på 

medisinstudiet og studenter på andre masterprogram ved UiO. Med sikte på at flere 

masterprogram er engelskspråklige ønskes det at emnet tilbys på engelsk. Utgangspunktet er å 

bli kjent med at epidemiologien i moderne samfunn (som er preget av kroniske tilstander) 

faktisk er et resultat av en utvikling som har skjedd i de siste 200 år. Med dette som bakgrunn 

skal de medisinske og helsefaglige profesjonenes (sykepleiere, leger, fysioterapeuter og så 

videre) historie og det moderne helsevesenets utvikling vektlegges. I tillegg skal det legges 

vekt på pasientenes rolle fra et historisk perspektiv. Samlet sett burde dette emnet bidra til at 

masterstudenter og legestudenter får kunnskap om og forståelse for historie om medisin og 

helse, noe som det er vanskelig å hente inn på andre måter. 

Arbeidsgruppen har diskutert de foreslåtte elektive emnene i medisinsk og helsefaglig etikk 

og i medisinsk historie. Emnene er alle relevante for søkere med sykepleiebakgrunn. I etikk 

foreslås 3 forskjellige emner. Dette kan fremstå som mange, men i lys av SMEs rolle som en 

nasjonal aktør på fagfeltet og behovet for den type kompetanse i medisinsk og helsefaglig 

virksomhet, er arbeidsgruppen av den oppfatning av at alle de 3 emnene er viktige å etablere. 

Emnene er av særlig relevans for søkere med sykepleiebakgrunn. Utfordringen med etablering 

av disse emnene er at SME ikke har et eget masterprogram og disse må derfor knyttes opp til 

et av masterprogrammene ved instituttet. 

Når det gjelder emnet i medisinsk og helsefaglig historie er dette også et viktig tematisk emne 

som ikke dekkes opp i den samlede emneporteføljen til fakultetet og instituttet. Som i etikk, er 

miljøet omkring historie ved instituttet en sterk nasjonal aktør og det er derfor naturlig at 

denne kompetansen formidles og benyttes i utdanningen på masternivå og i legestudiet ved 

fakultetet. Medisinsk og helsefaglig historie bør være et attraktivt emne for et bredt spekter av 

studenter ved fakultetet, og det er relevant for søkere med sykepleiebakgrunn. 
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Sykepleiehistorie er internasjonalt et eget forsknings- og undervisningsfag. Arbeidsgruppen 

ser på denne bakgrunn positivt på å opprette emnet.  

Slik arbeidsgruppen ser det vil tilbudet til alle studenter ved fakultetet styrkes ved å etablere 

de nye emnene i etikk og historie, inkludert studenter med sykepleiebakgrunn. 

Arbeidsgruppen har ikke vurdert opprettelse av nye emner utover de som allerede er foreslått 

fra miljøene etikk og historie. I samtaler med avdelingsleder på Avdeling for 

sykepleievitenskap ble det nevnt et mulig emne på sykepleieledelse. Arbeidsgruppen har 

kommet til den konklusjon at Avdeling for helseledelse og helseøkonomi allerede tilbyr 

mange emner knyttet til ledelse som er relevante for sykepleiere og at dersom et slikt emne 

skal etableres må det skje i dialog mellom sykepleievitenskap og helseledelse. 

→ Arbeidsgruppen foreslår å opprette 3 nye emner i medisinsk og helsefaglig etikk og ett i 

medisinsk historie. 

Ressursbehov ved omdisponering av studieplasser, økning av 

antall studenter og opprettelse av nye emner 
Arbeidsgruppen er også bedt om å vurdere konsekvenser ved omdisponering av studieplasser 

i form av ressursbehov. Vi vil her trekke frem noen forhold som vi mener er av betydning for 

ressursbehov knyttet til det å heve antall studenter ved de allerede etablerte programmene og 

opprettelse av nye emner. Når det gjelder konkrete kostnadsberegninger knyttet til 

konsekvensene har vi forstått det slik at det er fakultetet som tar hånd om disse. 

Konsekvenser for ressursbehov ved kun omdisponering av 

studieplasser, uten noen ekstra emner 
I tabellen under søker vi å vise noen eksempler på våre diskusjoner om hvilke ressursbehov 

det å heve antall studenter ved programmene aktualiserer. Vi tar som en forutsetning at 

programmenes ressursdimensjonering avspeiler dagens studieplassomfang. Fordi 

programmene vil måtte håndtere flere studenter vil det derfor kreves mer ressurser til 

veiledning og sensurering gjennomgående i programmene. Det samme vil gjelde for 

studieadministrasjonen. En økning av studentantallet kan også utfordre rombehovet ved 

programmene. Når det gjelder rom vil en økning med 5 (eventuelt noen flere) studenter gå bra 

for programmene både på Ullevål og i Forskningsveien. En utfordring kan være kapasiteten i 

PC-rommene, da denne allerede er presset. En eventuell utvidelse/dimensjonering av disse vil 

medføre kostander. 

Ressursbehov Bemerkning 

Flere veiledere Flere studenter krever flere veiledere. 

Flere kandidater ved sensur av 

eksamener på klassesett 

Hvor en eller to sensorer retter alle prøvene i et 

klassesett: Dersom en sensor er ekstern vil det føre til 

økte utgifter grunnet flere studenter pr sett. Det vil også 

bli flere timer på sensur for interne sensorer. 

Flere sensorer til mastereksamen På mastereksamen er man pliktig å ha en ekstern sensor, 

og det blir derfor større utgifter. (4000,- for retting pr 

masteroppgave). 
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Mer administrasjon for å 

organisere eksamen 

Spesielt der hvor det er forskjellige sensorer til hver 

oppgave. Ordne med kontrakter, evt klager osv. 

Rombehov For programmene som per i dag holder til i Frederik 

Holsts hus vil det gå bra med en økning på 5 studenter 

(muligens 10), da klasserommene er store nok. Det vil 

derimot være et problem i forbindelse med undervisning i 

PC-rom, som er i minste laget selv med 20 studenter, og 

uegnet for flere studenter. 

For programmene som pr i dag holder til i 

Forskningsveien vil det også kunne gå bra med en økning 

på 5 (evt. noen flere), men det vil kunne bli utfordringer 

med PC-rom. Det er det allerede i dag. 

Flere grupper i obligatorisk 

undervisning grunnet store kull  

Dette vil i så fall føre til flere gruppelærere.  

Administrativ – etisk klarering Samle inn etisk klarering og arkivere disse. 

Annet Generelt mer studieadministrasjon og oppfølging for hver 

studiekonsulent. 

Ressursbehov ved etablering av ekstra emner 
Tabellen nedenfor viser omregning av studiepoeng (ECTS) til arbeidsmengde i timer basert 

på ECTS-omregning og UiOs retningslinjer. Et emne på 5 studiepoeng er omregnet til  

125-150 arbeidstimer, hvorav undervisningstimer utgjør 17,7-20. I tillegg vil det komme på 

arbeidstimer for emneansvarlig (20 timer for 5 studiepoeng). For interne undervisere vil antall 

timer undervisning x vekting i undervisningsregnskapsmodellen utgjøre antall arbeidstimer. 

Dersom 5 studiepoeng er tenkt til 20 timer undervisningstid vil disse måtte vektes mot faktor 

for type undervisning og lønn. Lønn til eventuell eksterne undervisere kan også komme på og 

beregnes på sammen måte som for intern arbeidsinnsats (lønn og faktor). Etablering av nye 

emner vil også medføre økte utgifter til sensur avhengig av type eksamen og antall studenter. 

Nyetablering av emner vil medføre ekstra studieadministrative ressursbehov knyttet til 

undervisningsplanlegging, opptak og sensur. Eksakt tall for hvor mange timer dette betyr har 

det vært vanskelig å estimere siden vi ikke har kunnet finne frem til omregningsmodeller for 

denne type arbeid. 

Ressursbehov Bemerkning 

ECTS omregning av 

arbeidsmengde 

5 ECTS = 125-150 arbeidstimer 

10 ECTS = 250-300 arbeidstimer 

UiOs retningslinjer for arbeidsmengde er: 

5 ECTS = 17,5-20 undervisningstimer + 350-400 pensumsider 

10 ECTS = 35-40 undervisningstimer + 700-800 pensumsider 

Emneansvarlig 5 sp emne = 20 timer 

10 sp emne = 40 timer 

Arbeidstimer for interne  Dette går på undervisningsregnskapet. Samt ta med i 

betraktning lønnstrinn og vekting. 

Lønn til eksterne Samt ta med i betraktning lønnstrinn og vekting. 

Laging av eksamen 3 timer 

Sensur ved eksamen  Hjemmeeksamen = 2 timer pr kandidat 

 Hjemmeeksamen med tilbakemelding = 3-4 timer pr 

kandidat 

 Skoleeksamen = 0,5 time pr kandidat 

 Muntlig eksamen = ca 2 timer pr kandidat ved 1 times 
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eksamen 

Admin – undervisningsplanlegging Finne dager sammen med programleder, legge inn i FS og TP, 

ordne med emne/semestersidene, Fronter, osv 

Admin – sensurplanlegging Finne dager, legge inn i FS, kontakte sensorer, evt ordne med 

vakt ved skoleeksamen, ordne klar Fronter, klager osv. 

Admin – opptak Arbeid med opptak på elektive emner. Mulig man får i stand 

en enkel rutine i FS. For emnene med åpning for eksterne 

utenfor UiO vil det også være arbeid med å få de registrert i 

UiO-systemet. Dette gjelder spesielt etikkemnene. 

 

Når det gjelder konsekvenser for ressursbehov knyttet til etablering av nye emner henvises til 

vedlagte beregninger fra fagmiljøene medisinsk etikk og historie (vedlegg 1 og 2). 

En omdisponering av studieplasser vil medføre økte ressursbehov både når det gjelder økning 

av antall studieplasser og opprettelse av nye emner. Fra hva vi har forstått av samtaler med 

ledere ved de ulike avdelingene er det ikke vilje til å ta inn flere studenter på programmene 

eller opprette nye emner uten at det følger midler/ressurser med dette. Ressursbehovet kan 

variere noe mellom de ulike alternativene. Arbeidsgruppen er også av den oppfatning at en 

omdisponering ikke kan skje uten at det følger med ressurser. Det er vel imidlertid naturlig å 

tenke seg at ressursene følger fra sykepleievitenskap hvor studieplassene kommer fra. Hvor 

mye og i hvilken form ressursene skal omfordeles tar vi ikke stilling til, men tenker at det må 

avklares med det enkelte program og være en diskusjon som tas videre av ledelsen ved 

instituttet/fakultetet dersom omdisponering blir realisert. 

Arbeidsgruppens oppsummerende vurdering og anbefaling 
Arbeidsgruppen foreslår å overføre 5 studieplasser hver seg til masterprogrammene 

Internasjonal helse, EU-HEM og Helsefagvitenskap, under forutsetning av at det følger 

ressurser med omdisponeringen og at disse samsvarer med de konsekvenser økningen får for 

det enkelte program. Programmene er relevante for sykepleiere, de har god søkning av 

sykepleiere og potensialet for å ta opp flere søkere med sykepleiebakgrunn er tilstede. 

Programmene har også en romsituasjon som kan håndtere en økning av studentmassen på 

omlag 5 studenter hver seg.  

Arbeidsgruppen foreslår også å opprette 4 nye masteremner – 3 i medisinsk og helsefaglig 

etikk og ett i medisinsk og helsefaglig historie. Det forutsettes at etikkemnene knyttes til et 

eksisterende masterprogram ved instituttet, at emnene gjøres relevante for studenter på 

fakultetet i sin helhet og at det følger med nødvendige ressurser (undervisning og 

studieadministrative). Arbeidsgruppen legger særlig vekt på at emnene må kunne inngå i 

porteføljen til elektive emner på tvers av alle masterprogrammene ved instituttet og ikke minst 

må være relevante for medisinstudiet, i tillegg til at de er relevante for søkere med 

sykepleiebakgrunn. På feltene etikk og historie har instituttet nasjonalt svært gode fagmiljø og 

dette bør også komme studentene til gode gjennom undervisningstilbudene på masternivå. 



Vedlegg 1

Emnekostnad mastermene etikk

Estimert antall studenter 20-30

Total undevisningstid 30

30% Forelesning forberedelsesfaktor 4 36

70% Gruppe forbererdelsesfaktor 2 42

Hjemmeeksamen uten tilbakemelding 3 timer pr kandidat 60-90

Total tid omregnet i arbeidstid 138

Andel av vit. årsverks arbeidstid til undervisning 0,20205



Vedlegg 2

5 ects points master course in Medical History 

Essential fugures and estimated costs

Number of students 20

Hours taught 30

30% lectures (forberedelsesfaktor 4) 36

70% group work (forbererdelsesfaktor 2) 42

Sensuring home exam (3 hrs per candidate) 60

Total time used in working hours 138
As share of a an annual teaching load of a scientific employee 0,20205



Masteremner i medisinsk og helsefaglig etikk for HELSAM 
 
Senter for medisinsk etikk har laget to elektive masteremner à fem studiepoeng: 
1) Medisinsk og helsefaglig etikk. 2) Klinisk etikk. Disse emnene vil i 
utgangspunktet formelt være lagt til masterstudiet i sykepleievitenskaps 
ordinære undervisningsprogram som elektive emner. Emnene vil tilbys som 
elektive emner for masterstudenter ved Helsam og andre aktuelle studenter ved 
fakultetet. Emnene er spesielt tiltenkt studenter ved Helsams ulike 
masterstudier som er interessert i og trenger påbygging i medisinsk og 
helsefaglig etikk. Per i dag er det lite systematisk undervisning i etikk ved 
instituttet og fakultetet. Når vi har presentert disse emnene for ansvarlige for de 
øvrige masterprogrammene ved Helsam, har tilbakemeldingen vært at dette er 
relevante emner og velkomne tilskudd.  
 
Medisinsk og helsefaglig etikk er verktøy for å kunne reflektere systematisk over 
etiske utfordringer i helsetjenestene. Derfor er kunnskaper og ferdigheter i etikk 
relevante for alle som skal ha sitt virke i helsetjenesten eller skal bidra til 
helsepolitiske beslutninger. Våre masteremner skal formidle kunnskap, men 
særlig også redskaper for å sette studentene i stand til å reflektere over egen og 
andres praksis og helsetjenestens utfordringer. Av denne grunn kan emnene 
etter vårt syn inngå som relevante komponenter i studieløp på alle Helsams 
masterprogrammer. 
 
Modul 2 (klinisk etikk) er i tillegg tenkt som et tilbud til klinikere i 
helsetjenesten. SME driver et utstrakt formidlings- og videreutdanningstilbud i 
etikk for kliniske helsetjenester, og mange ønsker ytterligere fordypning. Vi 
ønsker at helsepersonell skal kunne ta én eller begge moduler som enkeltemner. 
Det å ha studentgrupper med et mangfold av bakgrunner når det gjelder yrker og 
erfaringer, vil styrke undervisningen og diskusjonene. 
 
De to masteremnene bygger ikke på hverandre. De kan tas uavhengig av 
hverandre, men kan også med fordel kombineres. Vi har tenkt at hver skal 
undervises gjennom en intensiv uke.  
 

  



1) Medisinsk og helsefaglig etikk 
 
Kort om emnet 
 
Emnet gir deg en innføring i medisinsk og helsefaglig etikk. Du vil få innsikt i 
aktuelle etiske dilemmaer og lære å identifisere etisk relevante aspekter ved 
utfordrende situasjoner. Dette er relevant og nyttig kunnskap for alle 
helseprofesjoner, inkludert for ledere i helsetjenesten. 
 
Hva lærer du? (Læringsmål) 
 
Aktuelle tema 

 Teorier, begreper og prinsipper 
 Aktuelle debatter og problemstillinger 
 Klinisk etikk 
 Verktøy for etisk refleksjon 

  
 
Kunnskap 
Emnet gir deg 

 kunnskap om grunnleggende begreper i medisinsk og helsefaglig etikk 
 god innsikt i en del dagsaktuelle problemstillinger i medisinsk og 

helsefaglig etikk, og vanlige argumenter som benyttes 
 
Ferdigheter 
Du vil lære å 

 analysere etiske dilemmaer relatert til helsetjenesten, med vekt på å 
vurdere argumenter og avdekke skjulte normative vurderinger  

 anvende etiske teorier og perspektiver (spesielt pliktetikk, 
konsekvensetikk, dydsetikk, omsorgsetikk, diskursetikk, profesjonsetikk 
og fireprinsippetikk) til å belyse etiske dilemmaer 

 
Generell kompetanse 
Du vil kunne 

 reflektere kritisk over skillelinjene mellom etikk og medisin/helsefag 
 reflektere over medisinens og helsefagenes etiske/normative grunnlag 

 
Eksamen 
 
Emnet blir vurdert i form av hjemmeeksamen. Studenten skal drøfte én av de 
oppgitte problemstillingene i form av et essay (1500 ord +/- 10%, eks. 
referanseliste). Det er ikke tatt stilling til graderte karakterer evt. bestått/ikke 
bestått (Sykvit bruker i dag graderte karakterer). 
 
Undervisning 
 
Generelle betraktninger 



Vi tenker oss å konsentrere undervisningen på ganske intensive dager. Et 
fempoengs emne har ofte undervisning hver dag i en uke fra 0915 til 1530 (seks 
undervisningstimer per dag), og vi forstår det slik at det er anbefalt for oss også. 
I våre kurs ligger det naturlig til rette for andre arbeidsformer enn forelesning, 
spesielt gruppediskusjoner om konkrete etiske dilemmaer. Gjerne også 
forberedte gruppepresentasjoner om et tema. Det er nok viktig med mye 
variasjon for å kunne gjennomføre en så intensiv undervisningsuke. 
 
Konkret forslag: 
Hvis vi altså har inntil 30 undervisningstimer, foreslår vi følgende temaer og 
fordeling: 
 
Hva er etikk? (3 timer) 

 Etikk – definisjoner, viktighet, grenseoppganger, eksempler 
 Andre grunnleggende begreper i medisinsk og helsefaglig etikk  
 Presentasjon og drøfting av konkret etisk dilemma 

 
Etiske teorier og perspektiver (6 timer) 

 Vekt på hvordan teoriene og perspektivene supplerer hverandre, og 
hvordan hver av dem kan kaste lys over dilemmaet presentert i forrige 
bolk 

 Profesjonsetikk 
 Pliktetikk, konsekvensetikk 
 Dydsetikk 
 Omsorgs- og nærhetsetikk, feministisk etikk 
 Diskursetikk 
 Fireprinsippersetikk 
 Kritikk av etiske teorier og deres funksjon i anvendt etikk 
 Fornuft og følelser i etikken 

 
Aktuelle medisinsk-etiske debatter i det offentlige rom (12 timer) 

 Innholdet vil variere fra gang til gang – for tiden kan aktuelle debatter 
være slikt som rituell omskjæring, nye metoder for fosterdiagnostikk, 
eutanasi og behandlingsbegrensning, dilemmaer ved gentesting, 
biobankers forskningsetikk, assistert reproduksjon for nye grupper, 
prioritering i helsetjenesten, samvittighetsfrihet og reservasjonsadgang i 
helsetjenesten, lindrende sedering 

 Studentaktiviserende arbeidsformer: gruppediskusjoner, evt. at 
studentene forbereder plenumspresentasjoner som så følges av noe 
plenumsdiskusjon 

 Lærer bør legge vekt på å få frem flest mulig aktuelle argumenter, og gå i 
dybden på noen av disse, for å synliggjøre og problematisere skjulte 
premisser. I tillegg vise hvordan argumentene relaterer til de etiske 
teoriene og perspektivene 

  
Helsetjenestens normative grunnlag (3 timer) 

 Kort om helsetjenestens historiske fremvekst – medisinsk/helsefaglig 
virksomhet som i sin natur en moralsk aktivitet 



 Profesjonene og deres relasjon til samfunnet 
 Faglige og etiske premisser samt skjult normativitet i 

medisinske/helsefaglige beslutninger 
 
Sykdomsbegrepets etikk (3 timer) 

 Naturalistiske og normative teorier om sykdom 
 Sykdomsbegrepets verdiladethet 
 Disease, illness og sickness 

 
 

  



2) Klinisk etikk 
 
Kort om emnet 
 
Klinisk etikk dreier seg om dilemmaer som oppstår i helsetjenestens 
pasientrettede virksomhet. Emnet gir deg en innføring i sentrale klinisk-etiske 
problemstillinger og måter å arbeide med klinisk etikk på i helsetjenesten. Du får 
kunnskaper og ferdigheter innen etikk som er relevante for alle 
helseprofesjoner, inkludert for ledere i helsetjenesten. Emnet vil også utruste 
deg til å være medlem eller leder av en klinisk etikk-komité i spesialist- eller 
primærhelsetjenesten. 
 
Hva lærer du? (Læringsmål) 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal du  

 ha innsikt i et utvalg klinisk-etiske dilemmaer og de etiske argumentene 
som brukes, særlig knyttet til kliniske prioriteringer, pasienters 
selvbestemmelse, beslutningskompetanse, bruk av tvang og beslutninger 
om livsforlengende behandling 

 kunne redegjøre for bestemmelser i helselovgivningen som er sentrale for 
klinisk-etiske dilemmaer 

 
Ferdigheter 
Du vil lære å 

 identifisere etiske dilemmaer i helsetjenesten 
 drøfte klinisk-etiske spørsmål ved hjelp av en strukturert sekstrinns 

drøftingsmetode og ved hjelp av refleksjonsgruppe-metode 
 planlegge og gjennomføre klinisk-etiske drøftinger der helsearbeidere, 

pasienter og pårørende er inkludert 
 identifisere fremmende og hemmende faktorer for at et program for 

strukturert klinisk-etisk drøfting i helsetjenesten skal lykkes 
 identifisere og analysere behov for etikkstøtte og etisk 

kompetanseutvikling innenfor eget tjenesteområde 
 vurdere pasienters beslutningskompetanse 

 
Generell kompetanse 
Du vil kunne 

 reflektere kritisk over forholdet mellom etikk, fag og helselovgivning 
 
Eksamen 
 
Emnet blir vurdert i form av hjemmeeksamen. Studenten skal drøfte én av de 
oppgitte problemstillingene i form av et essay (1500 ord +/- 10%, eks. 
referanseliste). Det er ikke tatt stilling til graderte karakterer eller evt. 
bestått/ikke bestått (Sykvit bruker i dag graderte karakterer). 
 
 



Undervisning 
 
Konkret forslag: 
Inntil 30 timers undervisning fordelt på fem intensive undervisningsdager. 
 
Hva er etikk? (2 timer) 

 Etikk og andre grunnbegreper 
 Hva er et klinisk-etisk dilemma? 
 Forholdet mellom etikk, jus og fag 

 
Klinisk-etisk refleksjons- og beslutningsstøtte (8 timer) 

 Strukturerte modeller for drøfting av klinisk-etiske dilemmaer, herunder 
SME-modellen og refleksjonsgruppe-modell 

 Kliniske etikk-komiteer i Norge og andre land 
 Faktorer som fremmer og hemmer kliniske etikk-komiteers arbeid 
 Hvordan stimulere til etisk refleksjon blant klinikere? Hvilke arenaer og 

arbeidsformer kan være aktuelle? 
 
Pasientautonomi og beslutningskompetanse (4 timer) 

 Det etiske grunnlaget for autonomi og beslutningskompetansevurdering 
 Relevant lov- og regelverk 
 Hvordan vurdere beslutningskompetanse – ACE (Aid to Capacity 

Evaluation) 
 ”Forberedende samtaler” for alvorlig syke, i sykehjem og sykehus 
 Noen aktuelle klinisk-etiske dilemmaer 

 
Bruk av tvang i psykiske helsetjenester og somatikk (5 timer) 

 Aktuelt lovverk i psykiske helsetjenester og somatikk 
 Tvang i psykiske helsetjenester – forekomst, begrunnelse, hvordan 

redusere 
 Noen aktuelle klinisk-etiske dilemmaer 

 
Beslutninger om livsforlengende behandling (5 timer) 

 Begreper ved livets slutt, etiske og kliniske grenseoppganger 
 Veilederen ”Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 

behandling” samt aktuelt lovverk 
 Spesielt om pårørendes rolle i slike beslutninger 
 Noen aktuelle klinisk-etiske dilemmaer 

 
Prioritering i helsetjenesten (3 timer) 

 Anerkjente prinsipper for prioritering i helsetjenesten 
 Noen aktuelle klinisk-etiske dilemmaer 

 
 



Master emner; klinisk etikk.  
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Studieplan for masteremne: Etikk og fasilitering av systematisk refleksjon i 

helse- og omsorgsarbeidarbeideres arbeidshverdag; 5 st.poeng 

Mål   Mål – studieplan 

Kunnskap Kandidaten: 

 kan vurdere betydningen etikk og refleksjon har for kvalitetsutvikling og 

pasientsikkerhet  

 kan analysere og identifisere etiske utfordringer i konkrete case fra praksis 

 kan begrunne hvordan pedagogiske tilnærminger påvirker refleksjonsprosessen 

   

Ferdigheter Kandidaten: 

 kan mestre å anvende verktøy for etisk refleksjon  

 kan stimulere og fasilitere systematisk etisk refleksjon 

 kan mestre dokumentasjon av systematisk etikkdrøfting  

 

Genrell 

kompetanse 

Kandidaten: 

 kan analysere og vurdere etiske utfordringer 

 kan stimulere, fasilitere og dokumentere en etisk refleksjonsprosess  

  

 

Innhold i emnet 

 Etikk og moral 

o Identifisering av etiske problemstillinger 

 Refleksjon og verktøy for etisk refleksjon 

o Drøfting av etiske problemstillinger 

 Etiske refleksjonsgrupper 

o Hvorfor og hvordan fasilitere 

 Klinisk etikk-komité (KEK) 

o Sammensetning av KEK 

o KEK-drøfting 

o Pasient og/eller pårørendes deltakelse 

 



Master emner; klinisk etikk.  
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Arbeidsformer 

Det legges vekt på studentaktive metoder hvor en veksler mellom presentasjoner, drøftinger i 

plenum og gruppeaktiviteter. Læringsplattformer fronter benyttes for å styrke muligheten for 

samarbeid mellom studenter og faglærere. 

En tilstreber en fleksibilitet som gjør det mulig for studenter å delta uten å måtte gjennomføre 

emnet som helhet ved å avlegge eksamen.    

 

Arbeidskrav 

Studentene skal i gruppe gjennomføre etisk refleksjon ved hjelp av en valgt 

refleksjonsmodell. Etter gjennomført refleksjon skal studenten skrive et individuelt 

refleksjonsnotat hvor det både reflekteres over prosessen i gruppen og prosessens betydning 

for egen læring.  

Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på 1000 ord (+/- 10 %) og leveres til fastsatt tid. 

Det gis skriftlig respons på arbeidskravet som vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskravet 

må være bestått for at studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.  

 

Vurdering 

Studentene skal med utgangspunkt i en drøfting (enten i KEK eller refleksjonsgruppe) ved 

hjelp av SME-modellen som struktur utarbeide en begrunnet dokumentasjon av drøftingen. 

Krav om anonymisering skal ivaretas.  

Eksamen skal ha et omfang på 2000 ord (+/- 10 %) og leveres til fastsatt tid.   

Det gis en veiledning, i gruppe eller individuelt, på eksamensarbeidet. Eksamen vurderes til 

gradert karakter; A-F 

 

 

 

 

 

 



Proposal for a master course, 5 ECTS points 

Medical History: Doctors, Nurses, Patients and Disease in Modern Times (1800 – 2000) 

 

Course leader: Prof. Christoph Gradmann, Department of Community Medicine 

 

On the subject 

The course introduces important chapters in the history of medicine and health care of the 

last 200 years. This includes getting to know the changing roles of health professions such as 

doctors and nurses, looking at shifting patient experiences, studying the growth and 

changing role of public health services and acquiring knowledge about changes in 

epidemiology from the days when infectious diseases were dominant to our times where 

their place has been taken by chronic and degenerative conditions. Finally shifting concepts 

of disease from early 19th ct clinical medicine to the recent career of risk-factor analyses will 

be studied. 

Learning outcomes 

Upon completion students are expected to 

- be familiar with reliable information sources in the modern history of medicine. 

- understand the current landscape of medical professions, physicians and nurses in 

particular, against its historical background. 

- have awareness and knowledge of changing patient experiences trough time. 

- understand the historical dynamics of public health and the welfare state. 

- be able to reflect on the history of the epidemiologic transition. 

- understand essential steps in the history of medical science and practice. 

Admission 

- Students enrolled in master programs at UiO, Medical Faculty 

- Students enrolled in master studies at UiO 

Teaching:  As lectures, seminars and class room exercises, 30 hours (30% lectures) 

Exam type:  written home examination (essay) 

Language:  The course can be taught in Norwegian or English, depending on the 

attendants’ command of languages. English reading is a requirement though. 

Time:   One week, spring semester (open to consideration) 
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