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Engebretsen 
 

Opprettelse av Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 

Formål og saksfremstilling 
Med utgangspunkt i anbefalingene i rapporten «Ivaretakelse og videreutvikling av det 
sykepleievitenskapelige miljø ved Det medisinske fakultet», datert 4.11.2020, ga 
fakultetsstyret 4.3.2021 tilslutning til å utrede muligheten for et nytt masterprogram i 
folkehelse ved Institutt for helse og samfunn (Helsam). I rapporten som lå til grunn for 
fakultetsstyrets vedtak ble samfunnsrelevansen av en master i folkehelse understreket, og at 
instituttet med sin kompetanseprofil var særdeles godt rustet til å ta et nasjonalt ansvar for å 
bygge opp et studium på dette meget aktuelle området.  

På denne bakgrunn sendte Helsam 10.2.2022 forslag til opprettelse av ny mastergrad (120 
ECTS) i folkehelsevitenskap og epidemiologi med forslag til studieplan og kriterier for 
oppretting. I sin begrunnelse for den nye graden fremholder instituttet at pandemien har vist 
nødvendigheten av tradisjonelle smitteverntiltak, men samtidig avdekket at 
kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som har gunstige effekter er mangelfullt. Det eksisterer 
i dag 8 masterprogrammer i folkehelse ved norske universiteter og høyskoler. Innenfor 
epidemiologi eksisterer det ingen masterprogrammer i Norge. Helsams syn er at 
kombinasjonen mellom folkehelse og epidemiologi vil gi UiOs program en unik og en 
sterkere metodologisk profil enn de tilsvarende programmene ved andre universiteter. 
Helsam har i arbeidet med masterprogrammet mottatt støtteerklæringer fra 
forskningsmiljøene ved FHI, Kreftregisteret og STAMI som alle har etterlyst en utdanning på 
masternivå innen epidemiologi. 

Det foreslåtte programmet har to fordypninger: epidemiologi og folkehelsearbeid. Kandidater 
fra spesialiseringen i folkehelsearbeid vil primært gå inn i ledende og operative stillinger i 
kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid og i forskning. Spesialiseringen i epidemiologi 
vil primært rekruttere til ledende og operative stillinger innen forskning og utredningsarbeid. 

Programmet finansieres ved overføring av 40 studieplasser fra Mastergrad i avansert 
geriatrisk sykepleie (AGS)/Master i sykepleievitenskap (disse er midlertidig omdisponert til 
andre programmer) og tildeling av 40 nye studieplasser, til sammen 80 studieplasser. Dette 
gir rom for opptak av 40 studenter per år. Etter Helsams vurdering er tildeling av 40 nye 
studieplasser en forutsetning for et bærekraftig program. 
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Konsekvenser 
Inntektene for studieprogrammet er beregnet til ca. 7,4 millioner kroner. Det er forutsatt 
tilførsel av 40 nye studieplasser og omdisponering av 40 studieplasser fra de nedlagte 
studieprogrammene i Avansert geriatrisk sykepleie og Sykepleievitenskap, totalt 80 
finansierte studieplasser. Det er videre forutsatt et opptak på 40 studenter årlig og med en 
gjennomføring på 80 %. Fakultetet er forespeilet 20 nye studieplasser. Ytterligere 20 
studieplasser må omdisponeres fra andre fakulteter. 
 
Ved et fullt utbygd studieprogram vil det være behov for 6 vitenskapelige årsverk og 1 
administrativt årsverk, noe som utgjør ca. 8,2 millioner årlig. Det vil imidlertid kun være 
behov for tilførsel av 2 nye vitenskapelige årsverk, da 4 vitenskapelige årsverk omdisponeres 
fra de nedlagte studieprogrammene i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap. 
 
Med en marginalbetraktning gir programmet merinntekter for instituttet fra år 4 og 
akkumulerte inntekter vil overstige akkumulerte utgifter fra år 5. Studieprogrammet vil 
benytte undervisningslokaler i Forskningsveien. 
 
En alternativ modell, dersom opprettelse av ny mastergrad ikke lar seg gjennomføre, vil 
kunne være å etablere et mastertillegg (honours certificate) på totalt 20 studiepoeng som tas 
ved siden av en annen mastergrad over en periode på 2 år. Humanistisk fakultet har meget 
god erfaring med en tilsvarende ordning innen environmental humanities.  
 
Saksgang:  

- Drøftet i IDF-møtet 21.2.22 
 
Forslag til vedtak (kun vedtakssaker): 
Fakultetsstyret gir sin støtte til å opprette en mastergrad i folkehelse og epidemiologi med 
oppstart fra og med studieåret 2023/2024 under forutsetning av at Universitetsstyret tildeler 
40 nye studieplasser til masterstudiet. 
 
Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utrede videre og eventuelt fremme forslag til 
Universitetsstyret om et mastertillegg, hvis forutsetningen om tildeling av nye studieplasser 
ikke innfris.  
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Programbeskrivelse for Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 

Vedlegg 2: Kriterier for oppretting av studieprogram 

 


