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Etter vedtak om nedlegging av masterprogram i sykepleievitenskap, frigjøres 40 studieplasser til 

omdisponering. Vi har tidligere gjort midlertidig omdisponering av 25 av disse slik: 

 HEPMA – 5 plasser 

 ICH – 7 plasser 

 Interdisiplinær helseforskning -  8 plasser 

 AGS -  5 plasser 

Helsam går inn for følgende varige omdisponering av de 40 studieplassene med virkning fra og med 

høsten 2019: 

Program Opprinnelig antall 

plasser 

Endring Antall studieplasser 

gjeldende fra H2019 

EU-HEM 15 5 20 

ICH (og omstrukturert) 20 20 40 

Interdisipl. helseforsk 30 10 40 

AGS 15 5 20 

 

Denne fordelingen ivaretar de føringer vi har lagt til grunn for omstruktureringen (jfr notat til 

fakultetsstyrets møte 19. mars 2018): 

 Målgrupper må gi et godt søkergrunnlag 

 Konkurranse- og kompetansefortrinn 

 Ressurseffektivitet 

 Fleksibilitet i forhold til videre utvikling 

 Nærhet mellom student og lærere/fagmiljø 

 Pedagogiske valg tilpasset målene 

 Lokalene vi har til rådighet 



Forslaget innebærer at HEPMA og MHA programmene hver har 30 studieplasser.  EU-HEM og AGS 

kommer med ovennevnte forslag opp på det som har vært ansett som et minimum for bærekraftige 

masterprogram av KD. Samtidig oppfyller vi ønsket i EU-HEMs konsortium av fire europeiske 

universiteter om å øke til 20 studenter pr land. Videre får vi stordriftsfordeler ved restruktureringen 

av programmene. For eksempel vil det være fellesundervisning for metodeemner på 15 studiepoeng.  

Våre lokaler vil i overskuelig fremtid, sette klare begrensinger for størrelsen på programmene, og 

større program enn 40 plasser er pr i dag ikke aktuelt.  

Konsekvenser av forslaget 

Fakultetsstyret har vektlagt at tilbudet til sykepleiere fortsatt må være godt. Alle de programmene 

som får økte rammer, er åpne for søkere med sykepleiebakgrunn.  Det har historisk vært mange 

sykepleiere på disse programmene, og tilbudet til disse vil styrkes, bl. a. ved at alle programmene er 

åpne for å velge valgfrie emner som retter seg mot sykepleiefaglige temaer.   

Det er vårt klare mål at de omstrukturerte programmene vil øke sin attraktivitet, samt at 

ressursinnsatsen skal gå ned. Med de programplaner som er lagt, vil vi spare inn ressurser svarende 

til ca 2.5 vitenskapelig stilling. I tillegg legges det opp til ytterligere reduksjon i ressursbruk f. eks. ved 

modernisering og mer effektiv veiledning.  

For å sikre en god gjennomføring og tett oppfølging, vil det bli gjennomført en evaluering høsten 

2020 for blant annet å vurdere om det er aktuelt å justere fordeling av studieplasser (reduksjon eller 

omfordeling) og om ressursinnsatsen er redusert i hht målet.  

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til at den varige omdisponering av 40 studieplasser i sykepleievitenskap for 

opptaket høst 2019. 

 

 

 

 


