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Fakultetsstyret behandlet i møte 10.mai 2016 nedleggelse av masterprogrammet i 

sykepleievitenskap og vedtok: 

 

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 junimøtet ble det lagt frem en skisse til midlertidig omdisponering av studieplasser for opptaket 

2017/2018, samt skisse til arbeidsprosess for varig omdisponering av studieplasser, noe 

fakultetsstyret sluttet seg til. 

 

Innen fristen 1.oktober 2016 ble følgende opptaksrammer på Institutt for Helse og samfunn sendt 

UiO: 

Studieprogram Opptaksrammer 

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40 

Avansert geriatrisk sykepleie 20 

European Master in Health Economics and 
Health Management 15 

Health Economics, Policy and Management 35 

Helseadministrasjon 30 

Interdisiplinær helseforskning 38 

International Community Health 27 

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15 

 

 

Disse opptaksrammene innebar at 25 studieplasser i sykepleievitenskap ble omdisponert til Avansert 

geriatrisk sykepleie (+5), Health Economics, Policy and Management (+5), Interdisiplinær 

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

 

 



Det ble lagt frem en tidsplan for prosessen for nedleggelse av masterprogrammet i 

sykepleievitenskap/varig omdisponering av studieplasser som innebar at den midlertidige 

omdisponeringen av studieplassene i sykepleievitenskap måtte videreføres for opptaket i 2018/2019. 

 

Dekanen foreslår derfor at den midlertidige omdisponeringen av 25 studieplasser i 

sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til at den midlertidige omdisponering av 25 studieplasser i 

sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019 som følgende: 

 

Studieprogram Opptaksrammer 

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40 

Avansert geriatrisk sykepleie 20 

European Master in Health Economics and 
Health Management 15 

Health Economics, Policy and Management 35 

Helseadministrasjon 30 

Interdisiplinær helseforskning 38 

International Community Health 27 

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15 

 

 

 


