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Fakultetsstyret vedtok følgende i møte 12.mai 2020:  

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet slutter seg til forslaget om å opprettholde 

vedtaket om nedleggelse av Avansert geriatrisk sykepleie, samt å endre vedtaket om å 

opprette et nytt studieprogram i Avansert klinisk allmennsykepleie, dvs. at sistnevnte 

program ikke opprettes fra og med studieåret 2021/2022.  

 

Videre vedtok universitetsstyret vedtok følgende i møte 23.juni 2020:  

Følgende studietilbud nedlegges:  

• Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie  

• Masterprogrammet Avansert klinisk allmennsykepleie  

 

Fakultetsstyret opprettet i samme møte (12.mai) en arbeidsgruppe og vedtok et mandat 

som skulle se på ulike modeller for hvordan det sykepleiefaglige miljøet ved fakultetet kan 

videreføres og styrkes innenfor rammen av fakultetets forsknings- og 

undervisningsportefølje. 

 

Vedlagt følger rapport fra arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppens mandat var todelt og dermed er også rapporten det.  

 

Rapportens første del synliggjør kunnskapsområder og fordypningsmuligheter som springer 

ut av det eksisterende sykepleiefaglige miljøet og slik sett konkretiserer en rekke av de 

muligheter det sykepleiefaglige miljøet representerer for fakultetet. Kunnskapsområder er 

definert i rapporten som de vitenskapelig ansattes ved Avdeling for sykepleievitenskap sine 

forskningsaktiviteter (forskningsgrupper og interesser). Fordypningsmuligheter er tolket som 

undervisningsemner som springer ut av avdelingens kunnskapsområder. Rapporten peker på 

eksisterende undervisningsemner som kan gjenbrukes og nye emner som springer ut av 



avdelingens forskningsaktivitet, som kan undervises i en ny sammenheng til nye 

studentgrupper. 

 

Rapportens andre del omhandler mer organisatoriske og strukturelle spørsmål som 

samarbeidsmuligheter med andre miljøer innenfor og utenfor fakultetet, og det 

sykepleievitenskapelige miljøets plassering innenfor eksisterende struktur. 

 

Avdeling for sykepleievitenskap ønsker primært å ha sitt eget studieprogram, i en egen 

enhet innenfor instituttet. Dette vil imidlertid ikke være i tråd med de vedtakene 

fakultetsstyret og universitetsstyre har fattet. 

 

Et forslag som var diskutert i arbeidsgruppen er et mulig samarbeid med flere avdelinger på 

instituttet om etablering av en Master og Public Health i Folkehelse og bærekraftig 

samfunnsutvikling.  

 

Dette er ikke en ny idé, allerede i 1995 ble det i samarbeid mellom fakultetet og 

Folkehelseinstituttet trukket opp et forslag til oppstart av et masterstudium i 

Folkehelsevitenskap. Det siste initiativet kom i 2012/2013 med en utredning om Master of 

Public Health. Forslaget den gang var å opprette et nytt studieprogram i tillegg til de 

eksisterende studieprogrammene ved instituttet. Forslaget om å bygge opp en ny master fra 

bunnen av, ble vurdert som for ressurskrevende av og dermed ble det ikke fremmet. 

 

Fakultetsledelsen mener imidlertid ideen om en Master i Folkehelse og bærekraftig 

samfunnsutvikling fortsatt er interessant og høyst aktuelt. Mange av de kunnskapsområder 

som naturlig vil inngå i et slikt studieprogram finnes allerede på Institutt for helse og 

samfunn. 

 

En master i folkehelsevitenskap og bærekraftig samfunnsutvikling må ikke bli en erstatning 

for de to studieprogrammene i sykepleievitenskap som ble nedlagt. De samme grunner som 

gjorde at forslaget om en Master of Public Health ikke ble fremmet i 2012/2013 er fortsatt 

gjeldende, og det kan derfor ikke etableres et nytt studieprogram i tillegg til de eksisterende 

studieprogrammene. Et nytt studieprogram må derfor heller utgå fra flere allerede 

eksisterende miljøer ved instituttet.  

 

 

Fakultetsledelsen ber instituttet å utrede muligheten for å etablere en Master i folkehelse. 

Utredningen skal primært ta utgangspunkt i kunnskapsområdene som dekkes av Avdeling for 

sykepleievitenskap og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. Dette skal imidlertid ikke være 

begrensende med hensyn til samarbeid med andre aktuelle fagmiljøer på instituttet eller 

fakultetet.  


