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Vedlegg 1: Programbeskrivelse for Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi 

Formål og hovedstruktur 
Gjennom programmet får kandidatene kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å møte 
folkehelseutfordringer som sosial ulikhet i helse, smitteutbrudd og epidemier, og problemer 
forbundet med multimorbiditet og polyfarmasi. Videre har kandidaten fått kunnskap om tiltak for å 
motvirke økende psykiske problemer og ikke-smittsomme sykdommer, og perspektiver på 
kvalitetsmessig gode tjenester for en aldrende befolkning og utvikling av helsetjenester som er 
bærekraftige.  

Den tverrfaglige mastergraden bygges opp med et bredt anlagt førstesemester etterfulgt av tre 
semestre der en tilbyr to faglige spesialiseringer. I første semester gis et introduksjonsemne i 
folkehelse som inkluderer begreper, prinsipper og metoder i folkehelsearbeid og -forskning. 
Gjennom introduksjonsemnet vil folkehelse settes inn i et bredere perspektiv om bærekraftig 
samfunnsutvikling, hvor folkehelseutfordringer og mulige løsninger belyses. Emnet gir en 
introduksjon til dagsaktuelle temaer knyttet til folkehelsearbeid og forskning om blant annet 
epidemiologi, smittevern, helseøkonomi, sosial ulikhet i helse og livsløp, klima og 
tverrfaglig/tverrsektoriell samhandling. Etikk og kravene til bærekraftige helsetjenester blir også 
introdusert i starten av studiet og utdypes videre gjennom spesifikke emner. Første semester 
inkluderer også emner som gir grunnleggende innføring i kvantitative og kvalitative metoder. 

Begge spesialiseringene har en struktur som gir en klar progresjon fra grunnleggende til avansert 
kunnskap.  
 
For spesialiseringen i folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester gis kurs i helsefremmende 
arbeid og forebygging for å utvikle studentenes evne til å utvikle, planlegge, implementere og 
evaluere komplekse intervensjoner fra både kvantitativt og kvalitativt ståsted. Innovasjonsaspektet i 
folkehelsearbeidet vektlegges særlig fordi kunnskapsgrunnlaget må videreutvikles for å møte dagens 
og framtidens folkehelseutfordringer. 
 
Spesialiseringen i epidemiologi gir grunnleggende kunnskap om observasjonelle og eksperimentelle 
epidemiologiske metoder som er relevante for folkehelsen. Undervisningen er sentrert om 
epidemiologiens tre kjerneområder: beskrive helseforhold i ulike grupper av befolkningen, 
identifisere determinanter for helse og evaluere tiltak for å fremme helse, herunder helsefremmende 
og sykdomsforebyggende tiltak og kliniske intervensjoner. Studenten vil få avansert kunnskap om 
epidemiologiske metoder og biostatistikk, i innsamling og organisering og bruk av data, både 
egengenererte data og registerdata. 
 
For begge spesialiseringene utvides og utdypes disse ferdighetene og kunnskapene gjennom en 
masteroppgave.  

Læringsutbyttebeskrivelser  
Læringsutbyttebeskrivelse for hele masterprogrammet 
Etter fullført Masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi har kandidaten tilegnet seg 
kunnskap som vil bidra til bærekraftig og effektivt folkehelsearbeid. Kandidaten har fått bred 
epidemiologisk kunnskap og et tverrfaglig og globalt perspektiv på strategier for å møte 
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helseutfordringene, slike som utjevning av sosial ulikhet i helse, respons på smitteutbrudd og 
epidemier, og problemer forbundet med multimorbiditet og polyfarmasi. Videre har kandidaten fått 
kunnskap om tiltak for å motvirke økende psykiske problemer og ikke-smittsomme sykdommer, og 
perspektiver på kvalitetsmessig gode tjenester for en aldrende befolkning og utvikling av 
helsetjenester som er bærekraftige. Bærekraftige tiltak innebærer at de skal jevne ut sosiale 
forskjeller i helse, sikre brukermedvirkning, og ikke beslaglegger mer kostnader og ressurser enn at 
framtidige generasjoner kan bære det. Gjennom programmets spesialiseringer, har kandidaten fått 
særlige ferdigheter og utdypende kompetanse innen enten folkehelsearbeid eller epidemiologi. 

Kunnskap 
Alle kandidater fra Master i folkehelse og epidemiologi 

- har inngående kunnskap om sentrale begreper, metoder, forklaringsmodeller og normative 
tilnærminger knyttet til folkehelsearbeid og epidemiologi 

- har avansert kunnskap om de viktigste folkehelseproblemene, determinanter for folkehelse, 
årsaker til sosial ulikhet i helse, og hva som fremmer helse og forebygger sykdom 

- har omfattende kunnskap om endringer i helse i Norge og globalt 
- har bred kunnskap om effekter på folkehelsen av klimaendringer, konflikt og migrasjon 
- har kunnskap om politikk og strategier på folkehelsefeltet både nasjonalt og internasjonalt  
- har avansert kunnskap de mest sentrale etiske utfordringene i folkehelsearbeidet 
- har bred kunnskap om prioriteringsteorier og deres betydning på individ- og samfunnsnivå 
- har bred kunnskap om folkehelsevitenskapens historie og ulike vitenskapsteoretiske 

posisjoner og tradisjoner og deres plass i samfunnet  
- har avansert kunnskap om organisering av folkehelsearbeidet i Norge, herunder oppgave- og 

ansvarfordeling, lovgivning og rettigheter 
- kan anvende folkehelsekunnskap og kunnskapsbasert metode i folkehelsearbeid 

 
Ferdigheter  
Alle kandidater fra Master i folkehelse og epidemiologi 

- kan identifisere og analysere underprioriterte områder som er sentrale for å bedre 
folkehelsen  

- kan analysere behov, utvikle og iverksette innovasjoner i folkehelsearbeidet 
- kan evaluere effektene av intervensjoner  
- kan identifisere og analysere etiske problemstillinger i folkehelsearbeid 
- kan planlegge og gjennomføre et forsknings- eller utredningsarbeid i tråd med faglige, 

metodiske og forskningsetiske retningslinjer 
- kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelige fagtekster og skrive egne 

vitenskapelige tekster 

Generell kompetanse 
Alle kandidater fra Master i folkehelse og epidemiologi 

- kan analysere etiske problemstillinger i folkehelse og betydning for et bærekraftig samfunn 
- kan anvende et tverrfaglig og globalt perspektiv i kunnskapsutvikling innen folkehelse 
- kan bidra til kunnskapsutvikling, nytenkning og nyutvikling innen folkehelse og epidemiologi 
- kan formidle metoder, resultater og betydning av eget og andres vitenskapelige arbeid med 

et begrepsapparat som er tilpasset det aktuelle publikum 
- kan delta i faglige diskusjoner på tvers av fag og disipliner 
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Læringsutbyttebeskrivelse for spesialiseringen i folkehelsearbeid 
Kandidater som har valgt spesialiseringen i folkehelse har fått særskilt kunnskap i å 
planlegge, utvikle, implementere og evaluere folkehelsefremmende og bærekraftige tiltak, 
på tvers av samfunnssektorer og helsetjenesten. At tiltak og tjenester er bærekraftige 
innebærer at de skal jevne ut forskjeller i helse, sikrer brukermedvirkning, og ikke 
beslaglegger mer ressurser enn at framtidige generasjoner kan bære det. 

Kunnskap 
Kandidater med spesialisering i folkehelsearbeid 

- har avansert kunnskap om de viktigste folkehelseproblemene, determinanter for folkehelse, 
årsaker til sosial ulikhet i helse, og hva som fremmer helse og forebygger sykdom  

- har inngående kunnskap om sentrale begreper og teorier knyttet til folkehelsearbeid, etikk, 
forebyggende og helsefremmende arbeid i helsetjenestene og i samspill mellom ulike 
sektorer  

- har avansert kunnskap om folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv, herunder forståelse av og 
forebygging av livsstilsproblemer forbundet med rus, ernæring og fysisk aktivitet 

- har avansert kunnskap om smittevern og håndtering av epidemier/pandemier 
- har bred kunnskap om forebyggende tiltak for de mest vanlige livsstilsykdommene som 

hjerte og karsykdommer, overvekt, diabetes 2, belastningslidelser og stressrelaterte lidelser  
- har avansert kunnskap om strategier som motvirker sosial ulikhet i helse og 

helsepedagogiske tilnærminger i folkehelsearbeid 
- kan anvende kunnskap om hva som fremmer helse og livskvalitet til å utvikle/designe og 

implementere spesifikke folkehelsetiltak  
- har avansert kunnskap om utvikling og implementering av tjenesteinnovasjon i 

folkehelsearbeid 

Ferdigheter 
Kandidater med spesialisering i folkehelsearbeid 

- kan anvende ulike metoder til å utvikle, initiere og evaluere helsefremmede og 
sykdomsforebyggende tiltak på individ, gruppe og befolkningsnivå  

- kan analysere og håndtere etiske utfordringer i folkehelsearbeid på en systematisk måte 
- kan anvende helsepedagogiske teorier og modeller i kommunikasjon– og 

helseopplysningsarbeid, og for å fremme helsekompetanse i befolkningen  
- kan implementere helsefremmende tiltak og strategier 

Generell kompetanse 
Kandidater med spesialisering i folkehelsearbeid  

- kan initiere og drive systematisk folkehelsearbeid og tjenesteutvikling  
- kan bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning innen folkehelsearbeid  
- kan identifisere og analysere etiske problemstillinger i folkehelsearbeid og betydning for et 

bærekraftig samfunn 
- kan reflektere over og analysere hva som hemmer og fremmer god helse og bærekraft, 

livskvalitet og tilgang til likeverdige helsetjenester, uansett alder og bosted 
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge, utvikle, prioritere, implementere 

og evaluere folkehelsefremmende og bærekraftige tiltak, innad i helsetjenesten og på tvers 
av samfunnssektorer 
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Læringsutbyttebeskrivelse for spesialiseringen i epidemiologi 
Kandidater som har valgt spesialiseringen i epidemiologi har fått grundig kunnskap om 
fagfeltet epidemiologi – en faglig disiplin som underbygger både effektiv folkehelsepraksis 
og forskning på årsaker, kontroll og forebygging av sykdom. Kandidatene lærer moderne 
strategier og metoder for å analysere epidemiologiske data. Spesialiseringen gjør deg i stand 
til å beskrive, analysere, evaluere og reflektere over forskjellige typer folkehelseproblemer, 
deres årsaker og mulige helsefremmende og forebyggende tiltak på ulike nivå og i ulike 
samfunnssektorer. Videre kan kandidatene kritisk vurdere kliniske og epidemiologiske 
studier. Kunnskapsgrunnlaget innen helse utvikler seg raskt og du lærer metoder for å 
innhente gyldig og oppdatert kunnskap. Spesialiseringen gir grundig kunnskap om anvendt, 
teoretisk og fremtidsrettet epidemiologi som er en grunnleggende forutsetning for effektiv 
folkehelsepraksis.  

Kunnskap 
Kandidater med spesialisering i epidemiologi  

- har avansert kunnskap om nyere utvikling innen faget epidemiologi 
- har inngående kunnskap om forhold som skaper feilkilder i ulike studiedesign  
- har inngående kunnskap om statistiske- og epidemiologiske metoder for å håndtere og 

diskutere ulike feilkilder som skjevhet, konfundering, effektmodifikasjoner, og hvilke 
begrensninger som ligger i metodene 

- har bred kunnskap om ulike kilder til epidemiologiske data, inkludert nasjonale- og utvalgte 
internasjonale registre og databaser 

- har bred kunnskap om norske lover og forskrifter knyttet til registerbaserte data  
- har bred kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis  
- har bred kunnskap om hvordan medisinske retningslinjer utvikles og oppdateres 
- har avansert kunnskap om hovedkomponentene i folkehelseovervåkning og 

screeningprogrammer 

Ferdigheter 
Kandidater med spesialisering i epidemiologi  

- kan anvende etablerte vitenskapelige metoder og teorier for å undersøkekomplekse 
folkehelseproblemer 

- kan anvende forskningsprinsipper og metoder innen epidemiologi 
- kan analysere fordeler og ulemper ved bruk av de viktigste studiedesign for å besvare 

konkrete forskningsspørsmål 
- kan vurdere kvalitet av epidemiologiske studier og artikler 
- kan omsette et helseproblem til et presist vitenskapelig forskningsspørsmål, og utarbeide en 

detaljert plan for datainnsamling, datahåndtering og dataanalyse.  
- kan planlegge epidemiologiske studier med ulike forskningsdesign 
- kan planlegge registerbaserte studier, innhente, kvalitetssjekke og analysere data, og 

fortolke resultatene 
- kan anvende moderne prinsipper og metoder innen biostatistikk og epidemiologi  
- kan analysere og presentere deskriptive data, gjennomføre statistiske tester, 

regresjonsanalyser (logistisk-, lineær og cox regresjon) og analysere repeterte målinger 
- kan utvikle analysestrategier for epidemiologiske studier ved å benytte Directed Acyclic 

Graphs (DAGs) 
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- kan vurdere- og analysere kvalitet av kliniske tester og spørreskjemainformasjon 
- kan planlegge og gjennomføre kunnskapsoppsummering av vitenskapelig evidens 
- kan diskutere bevis for årsakssammenheng i epidemiologi 
- kan utforme og foreta systematiske søk etter vitenskapelig litteratur, og velge ut relevant 

litteratur basert på definerte kriterier 

Generell kompetanse 
Kandidater med spesialisering i epidemiologi  

- kan formidle hvordan epidemiologisk forskning kan bidra til å etablere, evaluere og forbedre 
forebyggende helsetiltak 

- kan formidle metoder, resultater og betydning av eget og andres vitenskapelige arbeid med 
et begrepsapparat som er tilpasset det aktuelle publikum 

- kan anvende og reflektere over kunnskapsbasert praksis 
- kan anvende sin teoretiske kunnskap for selvstendig å vurdere publiserte studier innen 

medisinsk og helsefaglig årsaksforskning 
- kan bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning innen epidemiologisk forskning 
- har tilegnet seg metodologisk kunnskap som gjør at kandidaten på egen hånd kan 

opprettholde sin epidemiologiske ekspertise  

Nærmere om studiets oppbygging og innhold 
Første semester 
Målet med første semester er å gi studentene en felles faglig referanseramme gjennom felles 
innføringsemner (Tabell 1): Et obligatorisk, bredt anlagt innføringsemne i folkehelse, epidemiologi og 
bærekraft (10 ECTS - se nærmere beskrivelse bakerst i Vedlegg 1) og to obligatoriske emner i 
henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder (begge på 5 ECTS).  
 
Studentene som tar spesialiseringen i epidemiologi, tar HECON4100 Fundamentals of Health 
Economics1 da dette emnet er en forutsetning for å ta emnet HEVAL4200 Fundamentals of economic 
evaluation in health care som kommer i andre semester som valgfritt emne. Innen 
epidemiologispesialiseringen tas også emnet Introduction to epidemiology (INTHE 4023). 

De som tar spesialiseringen i folkehelse, tar et elektivt emne (se oversikt under), samt NYTT emne 
Folkehelse I: Helsepedagogikk og -kompetanse. Emnet vil fokusere på hvordan legge til rette for 
læring som fremmer helse og helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende i og 
utenfor helse- og omsorgstjenestene.  

Tabell 1. Første semester 
Første 
semester 

NYTT Innføring i folkehelse, 
epidemiologi og bærekraft 

INTHE4021 
Introduction to 
epidemiology/ 
NYTT: 
Folkehelse I: 
Helse-
pedagogikk og -
kompetanse 

Elektivt emne/ 
HECON4100 
Fundamentals of 
Health 
Economics 

HELSEF4410 – 
Introduction to 
Qualitative 
Methods 

INTHE4020 – 
Introduction to 
Quantitative 
Methods 

Antall 
ECTS 

5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

 
1 Emner som er angitt med spesifikke emnekoder, er alt eksisterende emner ved Helsam. Emner merket NYTT 
skal utvikles for dette programmet. 
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Forståelsen av bærekraft i helsetjenestene får en sentral plass i innføringsemnet i første semester, og 
følges opp i de to spesialiseringene. Særlig tre forhold analyseres nærmere med utgangspunkt i 
nasjonale og internasjonale data: 

- Ulikheter i bruk av helsetjenester, i helse og levealder. 
- Forutsetninger for økonomisk bærekraftige helsetjenester.  
- Klimaendringenes effekter på migrasjon og helse. 

Fokuset vil være på norske forhold, men det vil også gis en innføring i globale forhold og hvordan 
dette påvirker folkehelsen og helsetjenestene i Norge.  

Undervisningen i første semester vil variere mellom forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. 
Særlig metodeemnene vil ha stort innslag av øvelsesoppgaver. 

Fellesemnene i andre, tredje og fjerde semester 
Fellesemnene i 2.-4. semester er primært emner innenfor etikk og metode (Tabell 2). I andre 
semester gis det obligatoriske emnet HELSEF4510 Medical and Health Related Research Ethics.  

I tredje semester gis følgende fellesemner 

- NYTT Forskningsdesign/Komplekse intervensjoner (5 ECTS) 
- NYTT Folkehelseetikk (5 ECTS) 

Intervensjoner i helsetjenesten er komplekse siden de har effekter som må evalueres langs mange 
dimensjoner. NYTT emne Forskningsdesign/Komplekse intervensjoner gir en forståelse av denne 
kompleksiteten og introduserer studentene for alternative forskningsdesign som kan benyttes når 
mangfoldet av effekter skal evalueres. Gjennom NYTT emne Folkehelseetikk får studenten kunnskap 
om sentrale verdier og etiske utfordringer i folkehelsearbeidet - og utdypende kunnskap om 
prioriteringsspørsmål i tverrsektorielt folkehelsearbeid og i bærekraftige helse- og omsorgtjenester. 
 
Arbeidet med masteroppgaven vil starte på slutten av andre semester i forbindelse med metode-
emnene og videreføres innenfor emnet Forskningsdesign/Komplekse intervensjoner. Master-
oppgaven vil ha felles emnekode for de to spesialiseringene. 
 
Tabell 2 Fellesemner i andre, tredje og fjerde semester 

Fjerde 
semester 

Masteroppgave 
 
 
 

Tredje 
semester 

Spesialisering  
 
 

NYTT 
Folkehelseetikk  

NYTT 
Forskningsdesign/ 
Komplekse 
intervensjoner 

Andre 
semester 

Spesialisering Metodeemner (se den enkelte 
spesialisering)  

HELSEF4510 – 
Medical and Health 
Related Research 
Ethics 

Antall ECTS 5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 
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Undervisningen i fellesemnene vil variere mellom forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. 
Særlig metodeemnene vil ha stort innslag av øvelsesoppgaver. Emnet i forskningsdesign vil ha stort 
innslag av diskusjoner av ulike forskningsdesign. 

Spesialiseringen i folkehelsearbeid 
I andre semester velger studenten ett av to metodeemner, enten HELSEF4420 Fordypning i kvalitativ 
metode (10 ECTS) eller HELSEF4430 Fordypning i kvantitativ metode (10 ECTS). 
 
Tabell 3 Spesialiseringen i folkehelsearbeid og bærekraft 

Fjerde 
semester 

Masteroppgave (30 ECTS) 
 
 
 

Tredje 
semester 

NYTT Folkehelse 
III: Folkehelse og 
livsstilssykdommer 

NYTT Folkehelse 
IV: Strategier som 
motvirker sosial 
ulikhet i helse  

Elektivt emne Elektivt emne Fellesemner Fellesemner 

Andre 
semester 

NYTT Folkehelse II: 
Folkehelse i en 
aldrende 
befolkning 
 

Elektivt emne Elektivt emne Enten HELSEF4420 Fordypning i 
kvalitativ metode eller 
HELSEF4430 Fordypning i 
kvantitativ metode   

Fellesemner 

Antall 
ECTS 

5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

 

I løpet av 2. og 3. semester tar studenten tre obligatoriske emner i folkehelsearbeid og bærekraftige 
helsetjenester, i tillegg til elektive emner. De obligatoriske emnene er: 

- NYTT Folkehelse II: Folkehelse i en aldrende befolkning. Emnet vil gi utdypende kunnskap 
om folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv, herunder forståelse av og forebygging av 
livsstilsproblemer forbundet med ernæring, rus og fysisk aktivitet.  

- NYTT Folkehelse III: Folkehelse og livsstilssykdommer. Emnet gir studenten kunnskap om 
forebyggende tiltak for de mest vanlige livsstilsykdommene som hjerte og 
karsykdommer, overvekt, diabetes 2, belastningslidelser og stressrelaterte lidelser. 
Emnet vil spesielt legge vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid. 

- NYTT Folkehelse IV: Strategier som motvirker sosial ulikhet i helse. Emnet vil gi en 
utdypende forståelse av betydningen av sosial ulikhet for befolkningens og individets 
helse og en oversikt over de viktigste tiltakene for å motvirke ulikheten, herunder 
også tiltak som helseopplysning, atferdspåvirkning og miljørettet helsevern. 

I tillegg gis tilbud om flere elektive emner (se under). 

Undervisningen i spesialiseringen i folkehelsearbeid vil i stor grad ha seminarpreg med stort innslag 
av praktiske oppgaver og øvelser. 

Spesialiseringen i epidemiologi 
Spesialiseringen i epidemiologi inkluderer enkelte grunnleggende emner som alt finnes tilgjengelig 
ved instituttet og fakultetet. De nye emnene omfatter avanserte tilnærminger som krever både 
teoretisk forståelse og praktisk tilnærming til datahåndtering. 
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Tabell 4 Spesialiseringen i epidemiologi 
Fjerde 
semester 

Masteroppgave (30 ECTS) 
 
 
 

Tredje 
semester 

NYTT: Epide-
miology II: 
Project 
planning and 
appraisal of 
epidemiological 
studies 

MEDFL557 New 
statistical 
methods for 
causal inference 

NYTT: Registry 
based studies  
 
 
 

Elektivt emne Fellesemner Fellesemner 

Andre 
semester 

NYTT: Funda-
mentals in 
statistics, 
database man-
agement, and 
systematic 
search  

NYTT: 
Epidemiology I: 
Fundamentals of 
observational- 
experimental 
studies and 
evidence based 
medicine   

MEDFL5510E  
Logistic reg-
ression, sur-
vival analysis 
and Cox 
regression 

HEVAL4100 
Fundamentals 
of economic 
evaluation 

Elektivt 
emne 

Fellesemner 

Antall 
ECTS 

5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

 

De grunnleggende emnene i andre semester inkluderer: 

- NYTT: Fundamentals in statistics, database management, and systematic search   
- NYTT: Epidemiology I: Fundamentals of observational- experimental studies and evidence 

based medicine 
- HEVAL4100 Fundamentals of economic evaluation  
- MEDFL5510E Logistic regression, survival analysis and Cox regression  

De avanserte emnene i tredje semester: 

- NYTT: Epidemiology II: Project planning and appraisal of epidemiological studies  
- NYTT: Registry based studies  
- MEDFL557 New statistical methods for causal inference 

Undervisningen i spesialiseringen i epidemiologi vil i stor grad ha seminarpreg med stort innslag av 
praktiske oppgaver og øvelser. 

Elektive emner for begge spesialiseringene 
Obligatoriske emner i en av spesialiseringene vil inngå som elektive emner i den andre 
spesialiseringen. I tillegg er de følgende emnene av særlig relevans.  
 
Elektive emner i første og tredje semester: 

- SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 
- GERSYK 4401/SYKVIT 4312 Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid 
- NYTT: Folkehelse og livskvalitet  
- HMAN4100 Fundamentals of management 
- HGOV4100 Fundamentals of health care systems 
- HMAN5160 Integrated care models 

Elektive emner i andre semester: 
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- HELSEF4511 Digitalisering og samhandling og innovasjon 
- SME4310 Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten  
- SME4110 Teorier og metoder i helseetikken 
- INTHE4117 Global Epidemics  
- INTHE4122 Migration and Health 
- INTHE4118 Reproductive and Sexual Health and Human Rights 
- HELSEF4405 Kjønn, kropp og medikalisering 
- HELSEF4403 Makt og kunnskap i helsetjenesten 
- HELSEF4407 Health Literacy  

Eksamens- og vurderingsformer 
Det benyttes ulike eksamens- og vurderingsformer i de forskjellige emnene.  Det legges vekt på at 
vurderingsformene skal understøtte kandidatenes læring og bidra til faglig progresjon med hensyn til 
faglig nivå, omfang og presentasjonsform. 

Tabell 5 gir en samlet oversikt over emnene som tilbys i regi av dette programmet, semesteret de 
ulike emnene undervises i, emnenes størrelse i ECTS og den avsluttende eksamensformen. 
Oversikten over eksamensformene er tentativ. 

Tabell 5 Oversikt over emner som tilbys 

Semester Emne ECTS Eksamensform 
1 HFOLK4100 Innføring i folkehelsearbeid, 

epidemiologi og bærekraft  
10 Individuell skriftlig eksamen 

1 NYTT: Folkehelse I: Helsepedagogikk og -
kompetanse 

5 Individuell skriftlig eksamen 

2 NYTT: Folkehelse II: Folkehelse i en aldrende 
befolkning 

5 Individuell skriftlig eksamen 

3 NYTT: Folkehelseetikk 
 

5 Hjemmeeksamen 

3 NYTT: Folkehelse III: Folkehelse og 
livsstilssykdommer 

5 Individuell skriftlig eksamen 

3 NYTT: Folkehelse IV: Strategier som 
motvirker sosial ulikhet i helse 

5 Hjemmeeksamen 

2 NYTT: Fundamentals in statistics, database 
management, and systematic search 

5 Individuell skriftlig eksamen 

2 NYTT: Epidemiology I: Fundamentals of 
observational- experimental studies and 
evidence based medicine   

5 Individuell skriftlig eksamen 

3 NYTT: Forskningsdesign/komplekse 
intervensjoner 

5 Hjemmeksamen 

3 NYTT: Epidemiology II: Project planning and 
appraisal of epidemiological studies 

5 Hjemmeeksamen 

3 NYTT: Registerbased studies 
 

5 Hjemmeeksamen 

4 Masteroppgave 
 

30 Oppgave, muntlig forsvar 
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Studiekvalitet 
Masterprogrammet vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og 
veiledning. For å sikre god studiekvalitet gjennomføres: 

- Underveisevaluering av emner: Programleder har midtsemestermøte med tillitsvalgte for alle 
kull. 

- Periodisk sluttevaluering av emner: Hvert annet år. Spørreskjema til alle studenter på emnet. 
- Periodisk programevaluering: Minst hvert sjette år. 
- Bruk av tilsynssensor: Det oppnevnes tilsynssensor for programmet som helhet og for de to 

spesialiseringene. 
- Årlig rapportering til Det medisinske fakultet. 

Internasjonalisering 
Det tas sikte på å utvikle samarbeid med utenlandske universiteter som tilbyr liknende studier. I 
Norden tilbyr for eksempel både Karolinske Institutet, Stockholm, og Københavns Universitet 
liknende programmer. Internasjonalt finnes en rekke universiteter som tilbyr utdanninger innenfor 
begge eller en av de to spesialiseringene. 

Grunnlag for tildeling av mastergrad 
Kandidatene som gjennomfører masterprogrammet blir tildelt graden Master i folkehelsevitenskap 
og epidemiologi. Vitnemålet beskriver i tillegg valg av spesialisering. 
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Nærmere om innføringsemnet: 
NYTT Innføring i folkehelse, epidemiologi og bærekraft 
 

Struktur: 

- 10 ECTS (18-20 forelesninger og/eller seminarer a 2 timer) 
- Går hele første semester 
- Skal gi studentene et felles grunnlag/forståelsesramme 
- Avsluttende eksamen primo desember 

 
1) Folkehelse: Utfordringer (4 forelesninger a 2 timer) 

- Begreper: Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid, bærekraft 
- Folkehelsevitenskap er vitenskapen om  

o Identifisering av faktorer og mekanismer for god og dårlig helse 
o  Implementering av effektive intervensjoner for å fremme og forebygge 

befolkningens helse 
o Evaluering av effektene av intervensjonene 

- Definisjoner av sykdom, inkludert diagnoser i psykiatri 
o Alternative definisjoner 
o Nyere tilnærminger: Bærekraftsmålene (ulikhet, økonomisk bærekraft) 

- Helseutfordringer i Norge og internasjonalt  
o Gjennomgang av dødsårsaker og årsaker til redusert helse 

 Psykisk helse og rus 
 Aldring og multimorbiditet 
 Livsstilssykdommer 
 Osv – jfr. Global burden of diseses 

o Sosiale ulikheter i helse 
o Særskilte problemer i innvandrermiljøer 
o Medikalisering, over- og under diagnostikk og behandling 

- Økonomiske konsekvenser av aldring og uhelse 
2) Grunnleggende begreper, forklaringsmodeller og normative tilnærminger (6 forelesninger a 2 

timer) 
- Grunnleggende begreper  

o Forekomst (prevalens og insidens, o.l.), risiko 
o Forebygging: primær, sekundær, tertiær 
o M.m. 

- Forklaringsmodeller 
o Biologiske og medisinske modeller 
o Bio-psyko-sosiale modeller 
o Modeller for tidlig deteksjon og preventiv screening 

- Normative modeller 
o Helseøkonomiske modeller, særlig kostnads-nytte-analyser 
o Etikk og prioriteringer, juridiske virkemidler 
o Evidensbasert medisin og pasientbaserte erfaringer/shared decision making 

- Kritiske perspektiver  
o Sosialkonstruktivisme 
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3) Folkehelsearbeidets historie (4 forelesninger a 2 timer) 

- Miljø 
- Sanitære forhold/arbeidsmiljø 

o Tiltak i Norge 
o Smittevern 
o Mm 

- Pandemier: løsningsmodeller til ulike tider 
o Influensa (Spanskesyken) 
o Hiv 
o Covid-19 

- Katastrofer 
o Krig og konflikt 
o Flom/orkan 

- Forebyggingsstrategier 
o Tobakk 
o Fedme 
o Screening 

4) Internasjonale og nasjonale policyer og strategier (4 forelesninger a 2 timer) 
- Internasjonale strategier (WHO, FN, EU) 

o Bærekraftsmålene (FN) 
o Non-communicable and communicable diseases (WHO) 
o Miljø (EU) 

- Nasjonale forebyggingsstrategier 
o Røyking 
o Rusmidler (ulike aldersgrupper) 
o Fedme 
o Tannhelse,  
o Demens 
o Etc 

5) Organisering av folkehelsearbeidet i Norge (2 forelesninger a 2 timer) 
- Oppgaver og ansvarsforhold 

o Stat, RHF, fylkeskommuner og kommuner 
o FHI: Overvåkningssystemer 
o Statsforvalteren: Veiledning og kontroll 

- Nærmere om kommunenes rolle 
o Helsestasjoner 
o Frisklivsstasjoner 
o M.m. 

- Individ, pasient krav og rettigheter (lover) 
- Norske lover 

o Smittevernlov, pasientrettighet, helsepersonelloven, lov om psykisk helsevern, etc. 
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