
 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Kristin Margrete Heggen 

Sakstype: Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 2017/4525 

Vedlegg: Nedleggelse av masterprogrammet i psykososialt arbeid med 2 vedlegg: 

 utfasingsplan for masterprogrammet i psykososialt arbeid 

 notat med utredning fra sentrene om fremtidsplaner og muligheter 

Møtedato: 9. mai  

Sakstittel: Nedleggelse av det erfaringsbaserte masterprogrammet i psykososialt arbeid – 

selvmord, rus, vold og traumer 

 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: 

Styringsgruppen til det eksternfinansierte erfaringsbaserte masterprogrammet i psykososialt 

arbeid - selvmord, rus, vold og traumer ved Institutt for klinisk medisin behandlet i sitt 

styremøte 9. mars 2017 et forslag om nedleggelse av studieprogrammet. Dette på bakgrunn 

av at rammebetingelsene er under endring og SERAF dermed ikke vil ha ressurser til fortsatt 

drift av sin studieretning. De gjenværende sentrene (NKVTS og NSSF) har ikke ressursmessig 

grunnlag for videre drift uten SERAF.  

 

Saksframstilling: 

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og 

traumer ble opprettet i 2008 og hadde første opptak i 2009. Masterprogrammet har hatt 

opptak på høsten i oddetallsår siden den gang, men valgte å ikke ha opptak i 2017 på 

bakgrunn av ressurssituasjonen. Masterprogrammet driftes av Nasjonalt senter for 

selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) 

og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), går på deltid og har 

samlingsbasert undervisning.  

 

Av vedlegget går det frem at: «Masterprogrammet har oppnådd gode resultater og 

evalueringer og har fylt en viktig rolle for mange faggrupper. Sentrenes finansiører, særlig 

Helsedirektoratet, har stilt seg positive til driften av masterprogrammet. Tilsynsrapporter 

samt undersøkelser blant studentene har gitt masterprogrammet svært gode skussmål.  

De tre sentrene ønsker derfor i utgangspunktet å fortsette driften av programmet». 

 

Rammebetingelsene til studieprogrammet er imidlertid under endring. SERAF sin 

senterbevilgning fra Norges forskningsråd faller bort i 2018, og det er usikkerhet rundt 
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basisfinansiert støtte fra Institutt for klinisk medisin grunnet manglende økonomiske 

ressurser. SERAF har dermed ikke ressursmessig grunnlag til å fortsette sin studieretning i 

masterprogrammet, og de øvrige sentrene (NSSF og NKVTS) har ikke ressursmessig grunnlag 

for fortsatt drift alene. 

 

På bakgrunn av ovennevnte grunner anbefaler styringsgruppen for masterprogrammet at 

det legges ned, med mindre Det medisinske fakultet allokerer ressurser til videre drift av 

programmet eller kan se for seg andre løsningen for videreføringen av programmet. 

 

Alternativer: 

 Innvilge økonomiske ressurser og videreføre programmet i sin nåværende form 

 Gjøre programmet internfinansiert ved å flytte studieplasser fra andre programmer 

 Legge ned programmet, men undersøke muligheten for å inkorporere deler av 

porteføljen i det nye masterprogrammet ved Helsam 

 

Viktigste konsekvenser: 

Masterprogrammet er enestående i sitt slag i Norge og Norden og fyller en viktig rolle som 

formidler av kunnskap til de yrkesgruppene som er i kontakt med problemstillinger innenfor 

rus, vold og selvmord 

 

 

Saksgang:  

 

9. mars 2017: Nedleggelse vedtatt av styret til masterprogrammet 

1. april 2017: Fakultetet meldte nedleggelse av studiet til UiO sentralt med forbehold om 

slikt vedtak i fakultetsstyrets møte 9.mai 2017. 

20. juni 2017: Møte i universitetsstyret – endelig vedtak om nedlegges blir fattet. 

 

Besluttende myndighet: fakultetsstyret vedtar nedleggelse av studiet som blir behandlet av 

universitetsstyret for endelig vedtak i juni. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret innstiller på å legge ned masterprogrammet, men oppmuntrer til dialog 

mellom Helsam og sentrene om en mulig studieretning i en ny mastergrad ved Helsam. 

Alternativt bør det jobbes med å videreføre fagmiljøet på annen måt, f.eks. som EVU-emner, 

valgfrie emner eller obligatoriske emner inn i et masterprogram.   
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