
 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Instituttleder Nina Vøllestad 

Sakstype (O/D/V): D 

Møtedato: 13.desember 2016 

Sakstittel: Varig endring av mastergradsporteføljen ved Institutt for helse og samfunn 

 

Fakultetsstyret behandlet på møte 10.mai 2016 nedlegging av studieprogrammet i 

sykepleievitenskap og vedtok følgende: 

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. 

På fakultetsstyret møte 21.juni 2016 ble saken fremmet på nytt og det ble lagt frem en skisse til 

midlertidig omdisponering av studieplasser i sykepleievitenskap som skulle gjelde for opptak i 

studieåret 2017/2018. Fakultetsstyret fattet følgende vedtak: 

Styret slutter seg til det opplegg som er beskrevet for midlertidig og varig endring av 
mastergradsporteføljen 

Forslag til opptaksrammer som ble meldt inn til UiO innen fristen 1.oktober var som følgende: 

 

Studieprogram Forslag til opptaksrammer
Profesjon

Medisin 110 høst og 110 vår

Bachelor

Helseledelse og helseøkonomi 40

2-årig master

Avansert geriatrisk sykepleie 20

European Master in Health Economics 

and Health Management 15 (SFM-opptak1/non EU:10)

Health Economics, Policy and 

Management 35 (SFM-opptak:8)

Helseadministrasjon 30

Interdisiplinær helseforskning 38

International Community Health 27 (SFM/kvote-opptak2:20)

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15

5-årig master

Klinisk ernæring 35  
 

1) SFM-opptak – Opptak av selvfinansierende internasjonale studenter til mastergrad 

2) Kvoteordningen er et stipendprogram for studenter fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia til Master 

og PhD-studier i Norge 
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Disse opptaksrammene innebærer at 25 studieplasser i studieprogrammet i sykepleievitenskap er 

omdisponert til Avansert geriatrisk sykepleie (+5), Health Economics, Policy and Management (+5), 

Interdisiplinær helseforskning (+8) og International Community Health (+7). 

 

Det ble vedtatt at en plan for varig omdisponering av studieplassene i sykepleievitenskap skulle 

legges frem for fakultetsstyret i desember 2016, slik at planen kan vedtas på fakultetsstyremøtet i 

mars 2017 og meldes inn til UiO med frist 1.april.  

 

Etter vedtaket i juni har saken vært diskutert i instituttets avdelingsledermøte 23. august og på 

seminar 29.-30. september. I disse diskusjonene er det blitt klart at instituttet har et potensial for 

effektivitet, synergi og kvalitetsutvikling ved å se på tvers av programmene og mulig samle i felles 

emner eller i større program, altså få til noe mer enn bare overføring av studieplasser. Et arbeid som 

omfatter mer enn kun plassering av studieplasser, vil måtte kreve mer tid enn det løpet som er 

skissert i forhold til å få et vedtak i fakultetet og ved UiO i løpet av våren 2017. Istedenfor er det lagt 

opp til at instituttet bruker vårsemesteret til å arbeide frem den fremtidige programstrukturen, samt 

kostnadsreduksjonen ny portefølje vil innebære.   

Instituttet har tre grupper av mastergradsprogrammer med noe ulike mål og inngangskompetanse, 

men dette utelukker ikke at det kan være verdifullt å ha mer interaksjon. Det er enighet på instituttet 

om å søke å arbeide frem bedre interaksjon mellom programmene, med følgende hovedhensikter: 

 Faglig styrking, herunder å sikre at våre utdanninger møter samfunnets behov i fremtiden. 

Dette innbefatter rektors vektlegging av at vår omlegging skal sørge for å ivareta sykepleieres 

behov for en forskningsrettet mastergradsutdanning 

 Utnytte våre komparative fortrinn 

 Kostnadsreduksjon 

Andre viktige føringer er at instituttet skal videreføre og styrke gode programmer og at en eventuell 

omlegging må sikre at identiteten til eksisterende program gjenfinnes. En endret struktur, kan bety at 

programmer slås sammen, eller at programmene struktureres på nye måter for å utløse synergi og 

kostnadseffektivitet. Det er imidlertid ikke aktuelt å slå sammen de erfaringsbaserte programmene 

med de andre programmene. Men undervisning kan allikevel gjøres i fellesskap på tvers, slik for 

eksempel sykepleievitenskap og AGS gjør i dag. Derfor kan i prinsippet alle programmene inkluderes i 

arbeidet fremover. 

Det er etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe for arbeidet. I tillegg vil det etableres en 

referansegruppe med representanter for miljøer der studentene får seg jobb etter studiet. 

Prosjektgruppen består av instituttleder, studieprogramledere og representanter fra alle 

avdelingene. Videre har prosjektgruppen studieadministrativ kompetanse og representanter fra 

fakultetsledelse og fakultetsadministrasjon. Prosjektgruppen har hatt sitt første møte 16.november. 

På møtet 16.november ble det nedsatt tre arbeidsgrupper med følgende mandat: 

Arbeidsgruppe 1: Gruppen skal se på dagens programmer og identifisere likheter og forskjeller. 

Begrunnelser for programmenes valg skal beskrives. Følgende temaer er aktuelle: 

 Målgrupper og beskrivelser av læringsutbytte  

 Opptakskriterier - hvorfor har vi disse? 



 Innhold, pensum 

 Størrelse på masteroppgaven – hvorfor denne størrelsen? 

 Undervisningsformer og eksamensformer – hvorfor disse? 

Arbeidsgruppe 2: Gruppen skal beskrive samfunnets behov for kompetanse innenfor det som er 

relevante områder for instituttet.  

Arbeidsgruppe 3: Gruppen skal redegjøre for økonomiske rammebetingelser, herunder 

 Inntektsstrømmer og økonomisk ramme   

 Ressursbruk i programmene i dag 

 Ressursbruk i fremtidig portefølje 

Arbeidsgruppene skal ferdigstille sitt arbeid innen primo januar 2017.  

 

Fremdriftsplanen for det videre arbeidet blir som følgende: 

13. desember – presentasjon for fakultetsstyret 

Uke 2: Samling hele prosjektgruppen 

Uke 3: Presentasjon for og diskusjon med referansegruppen 

18.januar: Presentasjon for vitenskapelig panel på Helsam 

24. januar: Rapportering av fremdrift fra prosjektgruppen til "styringsgruppen" (avdelingsledermøtet) 

Uke 9: Samling hele prosjektgruppen 

7. (evt 21.) mars: Rapportering av fremdrift fra prosjektgruppen til "styringsgruppen" 

(avdelingsledermøtet) 

Ultimo april: Presentasjon på allmøte 

15. juni: Ferdigstille arbeidet fra prosjektgruppen 

 

Med denne tidsplanen kan studieplanene legges frem for instituttrådet i september og deretter 

oversendes fakultetet.  

Hvis denne tidsplanen støttes av fakultetsstyret innebærer det at den midlertidige omdisponering av 

25 studieplasser i sykepleievitenskap gjøres gjeldende ett år til og en eventuell nedleggelse av 

studieprogrammet først kan skje ved innmelding 1.april 2018. Siste opptak vil da bli for studieåret 

2018/2019. 

 

 

 




