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Vedlegg 2: Kriterier for oppretting av studieprogram 
 

Rammer for programmet 
 
Studieprogrammets navn: 
Bokmål: Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 
Nynorsk: Master i folkehelsevitskap og epidemiologi 
Engelsk: Master in public health and epidemiology 
 
Studieprogrammets omfang: 

- 2-årig masterprogram (120 ECTS) 
- Heltidsstudier  
- Hele eller deler av programmet kan tilbys samlingsbasert for EVU-segmentet 

 
Studieprogrammets nivå: Master 
 
Ønsket oppstart: Høsten 2023 
 
Antall studieplasser: 80 studieplasser, hvorav 40 nye studieplasser som tilføres etter 
beslutninger i Universitetsstyret. Øvrige studieplasser vil overføres fra nedlagte 
studieprogrammer ved Institutt for helse og samfunn.  
 
Målgruppen til studieprogrammet – rekrutteringsgrunnlag: 
 

- Studieprogrammet rekrutterer primært fra BA-programmer, både UiOs egne 
programmer og BA-programmer ved andre universiteter og høyskoler, inkludert 
helsefagutdanningene. Studiet vil også rekruttere blant medisinere og andre med 
mastergrad innenfor helsefagene.  

- Programmet blir norskspråklig med innslag av emner på engelsk. Rekrutterings-
grunnlaget vil da primært være norskspråklige studenter. 

- Det vil ikke bli lagt begrensninger på hvilke BA-programmer som kvalifiserer til 
opptak. 

- Helsam vil legge fakultetets nyutviklede Rekrutteringsstrategi for 
masterprogrammene ved Det medisinske fakultet, UiO, til grunn for rekrutteringen til 
alle sine programmer, også dette. 

 
Om konkurranse med andre programmer – se under. 

Faglig begrunnelse 
Motivasjon og UiOs forutsetninger 
Folkehelsevitenskap har fått økt aktualitet etter Covid-19-pandemien. Pandemien har vist 
nødvendigheten av tradisjonelle smitteverntiltak, men har også avdekket at 
kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som har gunstige effekter er mangelfullt.  
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Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, både nærmiljø, oppvekst- og 
skoleforhold, tilgang til arbeid og godt arbeidsmiljø, samt kosthold, fysisk aktivitet og bruk av 
rusmidler. Gjennom programmet er hovedmålet er å utdanne kandidater til bærekraftig og 
effektivt folkehelsearbeid. Dette innebærer blant annet utjevning av sosial ulikhet i helse, 
strategier for å respondere på smitteutbrudd og epidemier, tiltak for å motvirke økende 
psykiske problemer og livsstilssykdommer, etablering av kvalitetsmessig gode tjenester for 
en aldrende befolkning og utvikling av helsetjenester som er økonomisk bærekraftige. 
Kompetanse i epidemiologi, helseøkonomi, kvalitative metoder, innovasjon, implementering 
og etikk er nødvendig for å identifisere, utvikle og evaluere tiltak og ta gode valg for å nå 
hovedmålet. 
 
Programmet er tverrfaglig. Institutt for helse og samfunn (Helsam) sammen med øvrige deler 
av Det medisinske fakultet dekker i utgangspunktet temaene som skal undervises innenfor 
programmet og har derfor komparative fortrinn på feltet. Helsam alene kan tilby 
forskningsbasert undervisning innenfor epidemiologi, medisin og andre helsefag, 
helseøkonomi, helsepedagogikk/helsekompetanse, kvalitative og kvantitative metoder, 
innovasjon, implementering og etikk. Det er ønskelig med samarbeid med Avdeling for 
ernæringsforskning om ett av emnene og avdelingen har svart positivt på en henvendelse 
om dette.   
 
Konkurransesituasjonen, samfunnsnytte og kandidatenes attraktivitet i 
arbeidsmarkedet 
Det eksisterer i dag 8 masterprogrammer i folkehelse ved norske universiteter og høyskoler 
(Tabell 1). Av disse har UiT og NTNU tilfredsstillende søkertall. De øvrige rekrutterer svakere 
og langt dårligere enn det som er vanlig for Helsams programmer. Innenfor epidemiologi 
eksisterer det ingen masterprogrammer i Norge. Helsams syn er at kombinasjonen mellom 
folkehelse og epidemiologi vil gi UiOs program en langt sterkere metodologisk profil enn de 
tilsvarende programmene ved andre universiteter. Dette vil gi uteksaminerte kandidater en 
fordel på arbeidsmarkedet og i neste runde gi programmet et rykte som gjør at 
rekrutteringen til programmet blir bedre enn ved konkurrerende universiteter.  
 
Det antas at opprettelsen av en ny mastergrad i noen grad vil konkurrere med eksisterende 
masterprogram ved Helsam, primært mastergraden i Tverrfaglig helseforskning (THF), men 
også Master i International Community Health (ICH). Det nye programmet vil skille seg fra 
begge disse masterprogrammene ved å tilby distinkte spesialiseringer og en kortere 
masteroppgave (30 ECTS). Rekrutteringen både til THF og ICH har vært tilfredsstillende de 
siste årene. THF har etablert seg som et program for utdanning i tverrfaglig helseforskning, 
og har spesielt fokus på grunnlagstenkning, tverrfaglig kunnskapsutvikling og forskning i 
helsefagene. Det nye masterprogrammet vil ha et fokus på epidemiologi, tverrsektorielt 
folkehelsearbeid og hvordan gjøre helse- omsorgstjenestene mer bærekraftige og 
folkehelsefremmende. ICH har primært sin rekrutteringsbase i engelskspråklige studenter fra 
lavinntektsland og har fokus på internasjonale og globale tema. Det nye masteren vil ha 
norsk som hovedspråk og ha hovedfokus på norske forhold, selv om internasjonale og 
globale forhold også vil inkluderes der dette er viktig for folkehelsen. Det vil være usikkerhet 
forbundet med framtidig rekruttering ved alle programmer, men som følge av at 
helsetjenestene vil ekspandere i årene framover antas det at alle tre programmene vil ha en 
tilfredsstillende søkermasse. 
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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. 
 
 
Tabell 1 Oversikt over MA-programmer i folkehelse 

Institusjon Studiepoen
g 

Varighet Søkertall 
(2020) 

Tilbud om 
opptak 

Akseptert 
tilbud/møtt til 
opptak 

Universitetet i 
Agder 

120 2 år Heltid 142 70 35/15 

Høyskolen 
Innlandet 

120 2 år Heltid 161 105 30/20 

Kristiania 
Høyskole (Master 
i Anvendt 
folkehelsevitensk
ap) 

120 2 år Heltid 76 70 15/10 

NMBU 120 2 år Heltid 
og Deltid 

Utilgjeng
elig (i 
samarbei
d med 
OsloMet) 

Utilgjenge
lig 

Utilgjengelig 

UiB 120 2 år Heltid 143 70 30/20 

NTNU (Master i 
Folkehelse)  

120 2 år Heltid 
og 4 år 
Deltid 

352 80 35/30 

Nord Universitet 
(Master i 
folkehelsearbeid) 

120 2 år Heltid Utilgjeng
elig 

Utilgjenge
lig 

Utilgjengelig 

UiT Norgens 
arktiske 
universitet 
(Master i 
folkehelse, 
Engelsk)  

120 2 år Heltid 595 120 60/40 

 
 
Programmet skal utdanne kandidater til flere typer av stillinger. 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. 
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Begge retningene vil utdanne kandidater som kan gå inn i stillinger i den sentrale 
helseadministrasjonen. Det er også et behov for kompetansen som dette programmet gir 
innenfor andre deler av helse- og omsorgstjenestene, inklusive helseforetakene og de 
regionale helseforetakene – og ved andre universitet og høgskoler. 
 
Særlig i kommunene er det framtidige behovet for arbeidskraft på feltet stort. 
Arbeidskraftsbehovet reflekterer økt etterspørsel etter tjenester forbundet med 
livsstilssykdommer, smittevern og aldring.   
 
Behovet for fagutvikling på feltet er stort. Det er mye vi ikke vet om sentrale utfordringer og 
tiltak innenfor folkehelsearbeidet og hva som skal til for å gjøre helse- og omsorgstjenestene 
mer bærekraftige og folkehelsefremmende. Det er behov for mer kompetanse, forskning og 
fagutvikling på alle disse områdene, på flere nivå og på tvers av sektorer. Også innenfor det 
samfunnsmedisinske arbeidet i kommunene er det behov for mer forskning. HELSAM har en 
unik plassering, kontaktflate og kompetanseprofil som gjør det mulig å bidra til 
folkehelsefremming både på ulike nivåer i helse- og omsorgstjenestene og i det 
tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Å bidra til gode masteroppgaver innenfor de to 
spesialitetene i dette programmet kan i seg selv gi viktige bidrag fordi det i dag er så mange 
kunnskapshull.  Programmet kan også styrke rekrutteringen til forskning innenfor 
epidemiologi, folkehelsearbeid og samfunnsmedisin. 
 
Strategisk forankring 
Programmet er godt forankret i UiOs og Det medisinske fakultets strategier og årsplaner. 
UiOs strategi 2030 heter det at UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å 
skape en bedre verden:  

- UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert 
undervisning på høyt internasjonalt nivå. 

- UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og 
leder an i det grønne skiftet. 

- UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes 
bevissthet om egen kompetanse. 

- UiO skal utvikle og fornye studiene for alle studentgrupper og svare på samfunnets 
behov for tverrfaglig kunnskap. 
 

Planen om en ny mastergrad i folkehelse, epidemiologi og bærekraftige helsetjenester er et 
direkte svar på følgende punkt i Årsplan 2021-2023 for Det medisinske fakultet: “Utrede 
iverksettelsen av erfaringsbasert ‘Master i Public Health”. I årsplanen heter det videre at 
Fakultetet skal tilby bærekraftig helseutdanning innenfor rammen av vår samlede 
studieportefølje. Av de sentrale tiltakene er:  

- Tilby valgfrie emner som omhandler økologisk, økonomisk og/eller sosial bærekraft 
på alle studieprogram 

- Integrere undervisningskomponenter i bærekraft i eksisterende emner 
 
Planene for studiet er i tillegg et svar på overordnede politiske ønsker slik disse blant annet 
er uttrykt gjennom Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2018 –2019) Gode liv i eit trygt 
samfunn). Folkehelsemeldinga tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål: 
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“Eit av hovudprinsippa i berekraftsmåla er at ingen skal utelatast («Leaving no one 
behind»), noko som inneber ei prioritering av dei mest sårbare menneska. 
Berekraftsmål 3 om helse inneber at ein skal sikre god helse og fremje livskvalitet for 
alle, uansett alder. Fleire av delmåla er viktige for folkehelsa:  
- redusere for tidleg død forårsaka av ikkje-smittsame sjukdommar med 30 prosent 

gjennom førebygging og behandling  
- fremje mental helse og livskvalitet  
- styrkje førebygging og behandling av misbruk, mellom anna av narkotiske stoff og 

alkohol  
- redusere talet på dødsfall og sjukdomstilfelle som er forårsaka av farlege kjemikal 

og forureina luft, vatn og jord.» 
 
Folkehelsemeldinga vektlegger i tillegg det store behovet for forskning på feltet:  
 

“Regjeringa vil leggje vekt på å vidareutvikle eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
gjennom styrkt samarbeid mellom forskingsmiljø og forvaltinga på ulike nivå.” 

 
Også viktigheten av folkehelseutdanningene blir understreket:  
 

“I dei siste ti åra har ei rad universitet og høgskular etablert folkehelseutdanningar på 
bachelor- og mastergradsnivå. Desse utdanningane er ofte tverrfagleg innretta og 
supplerer dei tradisjonelle helsefaglege utdanningane innanfor folkehelsearbeid. Dei 
nye utdanningane har styrkt kompetansen når det gjeld folkehelse både i 
helsetenestene og i forvaltinga, både på statleg og på kommunalt nivå. Gjennom det 
nasjonale nettverket for forsking og utdanning på området helsefremjing er det teke 
initiativ til å etablere ein konsensus omkring innhaldet i slike utdanningar. Gjennom 
utdanningane blir det utvikla omfattande ny kunnskap som bør takast i bruk. 
Nyutdanna folkehelsearbeidarar vil òg vere eit viktig bindeledd mellom 
forskingsmiljøa og forvaltinga og dei kommunale tenestene.” 

 
I tillegg til at programmet er i tråd med institusjonelle og politiske målsettinger og føringer, 
har Helsam fått sterke oppfordringer fra FHI, STAMI og Kreftregistert om å etablere en 
masterutdanning i epidemiologi. 

Ressursbruk  
Nærmere om kostnadene ved nytt program  
Tabellen beskriver forventet ressursbruk i form av undervisningstimer ved Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi under forutsetning om emnestruktur som vist i Vedlegg 
1, samt opptak av 40 studenter per år (80 studieplasser). Kalkylene er basert på fakultets og 
Helsams normer for undervisning slik disse er lagt til grunn i Helsams modell for kapasitets- 
og behovsberegninger i undervisningen – LUFFE. 
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Ressursinnsatsen per student er 94 timer som er under tilsvarende tall for THF og ICH (122 
timer) og HEPMA/eu-HEM (99 timer).  
 
Ressursbruken ved andre Helsam-programmer som følge av utnyttelse av emner i disse 
programmene som obligatoriske emner i ny mastergrad, er beskrevet nærmere i denne 
tabellen: 
 
 

Ressurbruk (undervisningstimer) -  Master i folkehelse og epidemiologi

Emner
Oblig 

/elektivt ECTS Timer Eksamen Sum
Innføring i folkehelse og bærekraft O 10 40 40 200
Folkehelse I. Strategier for å forebygge ulikhet O 5 20 40 120
Folkehelse II Aldrende befolkning E 5 20 20 100
Folkehelse III Livsstilssykdommer E 5 20 20 100
Folkehelse IV Helsepedagogikk E 5 20 20 100
Folkehelseetikk E 5 20 40 120
Forskningsdesign/komplekse intervensjoner E 5 20 40 120
Fundamentals of statistics, database management E 5 20 20 100
Fundamentals of observational E 5 20 20 100
Logistic regression etc E 5 20 20 100
Epidemiology and evidence based E 5 20 20 100
Registry based studies E 5 20 20 100
MFH: Sum undervisningstimer utenom MA-oppgaven 1360
Per semester 453,3

Masteroppgaven
Antall 

studenter Norm Eksamen Sum
Masteroppgave 40 30 10 1600
Sum undervisningstimer inkl MA-oppgaven 2960

Administrative oppgaver
Emneledelse Norm Antall Sum
- 5 ECTS 20 timer 11 220
- 10 ECTS/15 ECTS 30 timer 1 30
- Masteroppgaven 50 timer 50
Programledelse 100 timer 100
Sum administrative oppgaver 400

Obligatoriske emner i andre programmer 200
Elektive emner i andre programmer (anslag) 200
Total ressursbruk på programmet 3760
Total ressursbruk på programmet (årsverk) 4,9
Per student 94
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Antar vi at et vitenskapelig årsverk underviser 763 timer, kreves 4,9 årsverk for å drive selve 
programmet. I tillegg kreves økte administrative ressurser, primært i form av en 
studiekonsulent. Inkluderer vi forskningsterminer, blir ressursbruken omlag 6 vitenskapelige 
årsverk. Ved Avdeling for sykepleievitenskap er det i dag tilgjengelig om lag 4 årsverk. Vi 
antar at disse primært vil knyttes til spesialiseringen i folkehelsearbeid og selve ansvaret for 
programmet. De to nye stillingene vil da være knyttet til spesialiseringen i epidemiologi. 
 
Tabellen under oppsummerer ressursbruken i form av kostnader. Vi antar at 
gjennomsnittsprisen på et vitenskapelig årsverk er vel 1,2 mill. kroner når sosial kostnader er 
inkludert. Vi legger opp til at programmet kan gjennomføres med 3 årsverk i år 1 
(halvårseffekt) og med 6 årsverk fra år 2.  
 

 
 
Nærmere om inntektsforutsetningene i nytt program 
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. 
 
Vi antar: 
- Opptak av 40 studenter per år = 80 studieplasser 
- Opptak hvert år 
- Fulltid over 2 år 
- 80% gjennomføring 
- Priser i finansieringskategori D (2021): 

o Studieplasser: kr. 42 940 
o Studiepoeng (60 ECTS): kr. 21 180 
o Kandidater: kr. 32 620  

Emner
Oblig 

/elektivt ECTS Timer Eksamen Sum
Introduction to epidemiology E 5 20 20
Fundamentals of Health Economics E 5 20 20
Introduction to qualitative methods O 5 40 40
Introduction to quantitative methods O 5 40 40
Fundamentals of Economic Eval E 5 20 20
Medical and health related ethics O 5 40 40
Fordypning i kval metoder E 10 10 10
Fordypning i kvant metoder E 10 10 10
Obligatoriske emner ved andre programmer 200

Ressurbruk (undervisningstimer) for bruk av obligatoriske emner i andre programmer

Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Vitenskapelige årsverk 3 669 462kr         7 338 925kr     7 338 925kr     7 338 925kr     7 338 925kr        
Studiekonsulent (ltr 60) 748 160kr            748 160kr        748 160kr        748 160kr        748 160kr            
Drift 100 000kr            100 000kr        100 000kr        100 000kr        100 000kr            
Totale kostnader 4 517 622kr         8 187 085kr     8 187 085kr     8 187 085kr     8 187 085kr        
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Inntektene fra studieplassene som overføres fra AGS/Sykvit, overføres fra studiestart høsten 
2023. Inntektene fra nye studieplasser antas innfaset over to år (20 i år 1 og 20 i år 2). 
Inntektene fra studiepoeng og kandidater kommer 2 år etter at de er tjent opp. I tillegg til 
studieinntektene vil flere ansatte over tid generere økte inntekter gjennom RBO-delen av 
forskningskomponenten som følge av vitenskapelig publisering mm. Ved Helsam er årlige 
RBO-inntekter i gjennomsnitt om lag kr. 196 000 per vitenskapelige årsverk. Siden det meste 
av staben alt er på plass antar vi RBO-inntekter fra 4 årsverk i år 1 og år 2 - og 6 årsverk fra år 
3. 
 
Tabellen under oppsummerer inntektsanslagene.  
 
Inntekter ved 80 studieplasser og 80% gjennomføring 

 
 
Fullt utbygd gir programmet inntekter på vel 7,4 mill. kroner per år. 
 
Resultat og implementering 
Det samlede resultatet er gitt i følgende tabell: 

 
 
Programmet går samlet sett ikke i økonomisk balanse. Selv når alle inntekter er inkludert, 
har programmet et merforbruk på nærmere 800 000 kroner per år. Helsam har tilsvarende 
eller større merforbruk på alle sine BM-programmer.  
 
Helsam belastes imidlertid for en god del av kostnadene som er budsjettert inn i 
programmet alt i dag ved at om lag 4 vitenskapelige stillinger og 1 studiekonsulent er tilsatt 
ved Avdeling for sykepleievitenskap. I tillegg vil overflytting av 40 studieplasser fra andre 
programmer ha negative effekter for inntektene i disse programmene. En bedre forståelse 
av effektene på instituttets økonomi får en derfor ved en marginalbetraktning av både 
inntekter og kostnader. 
 
I tabellen under forutsetter vi at det tilsettes 2 nye årsverk fra høsten 2023 og at Helsam 
tildeles 40 nye studieplasser, 20 i 2023 og ytterligere 20 i 2024. Det er tilsvarende lagt inn 
forventede endringer i inntekter fra studiepoeng, kandidater og RBO.  
 

Inntekter knyttet til 
programmet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
60 studieplasser første år, 
deretter 80 2 576 400kr         3 435 200kr     3 435 200kr     3 435 200kr     3 435 200kr        
Studiepoeng 677 760kr        1 355 520kr     1 355 520kr        
Kandidater 1 043 840kr     1 043 840kr        
Øremerking studieadm og 
sensur 287 500kr            287 500kr        402 700kr        402 700kr        402 700kr            
RBO 783 804kr            783 804kr        1 175 706kr     1 175 706kr     1 175 706kr        
Totalt 3 647 704-kr         4 506 504-kr     5 691 366-kr     7 412 966-kr     7 412 966-kr        

Isolert resultat 869 918kr            3 680 581kr     2 495 719kr     774 119kr        774 119kr            
Overført 869 918kr        4 550 499kr     7 046 218kr     7 820 336kr        
Akkumulert resultat 869 918kr            4 550 499kr     7 046 218kr     7 820 336kr     8 594 455kr        
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Betraktet på denne måten gir programmet merinntekter for instituttet fra år 4. Det 
akkumulerte merforbruket er i år 3 på om lag 1,3 mill og akkumulerte inntekter overstiger 
akkumulerte utgifter fra år 5.  

Lokalisering 
Programmet vil i hovedsak undervises ved UiOs lokaler i Forskningsveien. Forskningsveien 3A 
har 4 auditorier med kapasitet fra 70 til 450 plasser. Disse auditoriene er særlig aktuelle for 
emnene i første og andre semester der undervisningen skjer felles for to eller tre 
programmer. For emnene i spesialiseringene er det mest aktuelt å benytte lokalene i 
Forskningsveien 2b. Seminarrommet i 1. etasje har 35 plasser og benyttes i dag kun til den 
samlingsbaserte undervisningen på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.  

Marginalbetraktning
Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Vitenskapelige årsverk 1 223 154kr         2 446 308kr     2 446 308kr     2 446 308kr     2 446 308kr        
Studiekonsulent (ltr 60) -kr                     -kr                 -kr                 -kr                 -kr                    
Drift 100 000kr            100 000kr        100 000kr        100 000kr        100 000kr            
Totale kostnader 1 323 154kr         2 546 308kr     2 546 308kr     2 546 308kr     2 546 308kr        

Inntekter knyttet til 
programmet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Studieplasser 20 første år, 
deretter 40 858 800kr            1 717 600kr     1 717 600kr     1 717 600kr     1 717 600kr        
Studiepoeng 338 880kr        677 760kr        677 760kr            
Kandidater 521 920kr        521 920kr            
Øremerking studieadm og 
sensur -kr                 57 600kr          57 600kr          57 600kr              
RBO -kr                     -kr                 391 902kr        391 902kr        391 902kr            
Totalt 858 800-kr            1 717 600-kr     2 505 982-kr     3 366 782-kr     3 366 782-kr        

Isolert resultat 464 354kr            828 708kr        40 326kr          820 474-kr        820 474-kr            
Overført 464 354kr        1 293 062kr     1 333 389kr     512 915kr            
Akkumulert resultat 464 354kr            1 293 062kr     1 333 389kr     512 915kr        307 559-kr            
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