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Innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
Det vises til notat av 02.03.2022 vedrørende forslag om etablering og nedleggelser av 
studietilbud for studieåret 2023/2024. 

Det medisinske fakultet ønsker med dette å fremme forslag om å etablere en Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi. 

Bakgrunn 
Det medisinske fakultetsstyre vedtok 08.03.22 følgende: 

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. 
 
Hvis forutsetningen om tildeling av nye studieplasser ikke innfris, gir 
Fakultetsstyret dekanen fullmakt til å utrede alternativ finansiering av mastergrad i 
folkehelse og epidemiologi med oppstart fra og med studieåret 2023/2024. Saken 
tas opp i et ekstraordinært styremøte. 

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  

 
Studieprogrammets nivå: Master 
 
Ønsket oppstart: Høsten 2023 
 
Antall studieplasser: 80 studieplasser, hvorav 40 nye studieplasser. Øvrige studieplasser vil 
overføres fra de nedlagte studieprogrammer sykepleievitenskap og avansert geriatrisk 
sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn.  
 
Fakultetet anmoder om 40 nye studieplasser (20 i 2023 +20 i 2024) fra henholdsvis 
kategoriene Helse- og sosialfag og MNT-utdanninger. 

Begrunnelse for utdanningskategori 
Folkehelse og epidemiologi regnes som en del av samfunnsmedisinen og sorterer derfor 
under kategorien helse- og sosialfag. Gjennom programmet får kandidatene kunnskaper, 
ferdigheter og kompetanse til å møte helseutfordringer slik som sosial ulikhet, smitteutbrudd 
og epidemier, og problemer forbundet med multimorbiditet og polyfarmasi. Videre vil 
kandidatene få kunnskap om tiltak for å motvirke økende psykiske problemer og ikke-
smittsomme sykdommer. I tillegg gir studiet perspektiver på gode tjenester for en aldrende 
befolkning, samt utviklingen av bærekraftige helsetjenester. 
 
Dette studieprogrammet har en spesialisering i epidemiologi, og kan således sortere under 
kategorien MNT-utdanninger. 
  
Epidemiologi er et fag som kombinerer kunnskap fra matematikk og statistikk med biologi, 
klinisk medisin og samfunnsfag. Epidemiologi er en kvantitativ tilnærming til forekomsten av 
sykdom i befolkningen og benytter hovedsakelig statistikk som metodeverktøy. I denne 
spesialiseringen vil studenten få avansert kunnskap om statistiske metoder og biostatistikk, 
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samt innsamling, organisering og bruk av kvantitative data, både egengenererte- og 
registerdata. De grunnleggende matematiske ferdighetene kreves både innenfor statistiske 
analyser av determinanter og konsekvenser av spesifikke sykdommer som kreft, overvekt og 
luftveissykdommer og i modellering av spredning av infeksjonssykdommer som for eksempel 
Covid-19. Den nye mastergraden vil tilby et spekter av emner som dekker begge disse 
områdene. 
 
Studenter med et svakt grunnlag i matematikk vil bli tilbudt et forkurs i matematikk for 
helseøkonomer. Utover dette vil emnene innenfor spesialiseringen i epidemiologi i seg selv 
inneha tilstrekkelige matematiske elementer til å forstå og nyttiggjøre seg de statistiske 
modellene som presenteres. 
 
 
Målgruppen til studieprogrammet – rekrutteringsgrunnlag 
 

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

- Programmet vil rekruttere tverrfaglig, og det vil i utgangspunktet ikke bli lagt 
begrensninger på hvilke studieprogrammer som kvalifiserer til opptak. 

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

 
Faglig begrunnelse 
Motivasjon og UiOs forutsetninger 
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 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. 
 
Folkehelsevitenskap har fått økt aktualitet etter Covid-19-pandemien. Pandemien har vist 
nødvendigheten av tradisjonelle smitteverntiltak, men har også vist behov for økt kunnskap 
blant annet om effekter av tiltak.  
 
Det medisinske fakultet har solid forskningsbasert kompetanse innenfor programmets 
temaområder. Institutt for helse og samfunn, som programmet blir organisert under, har 
sterke miljøer innenfor epidemiologi, samfunnsmedisin, helseøkonomi, 
helsepedagogikk/helsekompetanse, kvalitative og kvantitative metoder, innovasjon, 
implementering og etikk. Det vil også være samarbeid med Institutt for medisinske basalfag 
ved Avdeling for ernæringsvitenskap.  Fakultetet ser også muligheter for et samarbeid med 
MATNAT-miljøer, slik vi allerede gjør i masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren. 
 
Konkurransesituasjonen, samfunnsnytten og kandidatenes attraktivitet i arbeidsmarkedet 
Per i dag eksisterer det ingen masterprogrammer i epidemiologi i Norge. Med en egen 
spesialisering i epidemiologi vil det foreslåtte programmet være unikt i nasjonal 
sammenheng. Forøvrig eksisterer det 8 masterprogrammer i folkehelse ved norske 
universiteter. Fakultetets syn er at kombinasjonen mellom folkehelse og epidemiologi vil gi 
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UiOs program en meget sterk metodologisk profil. Dette vil gi uteksaminerte kandidater en 
fordel på arbeidsmarkedet og dermed styrke rekrutteringen til programmet.  
 
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. Særlig i kommunene er det framtidige 
behovet for arbeidskraft på feltet stort. Arbeidskraftsbehovet reflekterer økt etterspørsel etter 
tjenester forbundet med livsstilssykdommer, smittevern og aldring.   
Spesialiseringen i epidemiologi vil primært rekruttere til ledende og operative stillinger innen 
forskning og utredningsarbeid. 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. 
 
Behovet for fagutvikling på feltet er også 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. Fakultetet, ved Institutt for helse og samfunn, 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 og epidemiologi er et direkte svar på følgende punkt 
i Årsplan 2021-2023 for Det medisinske fakultet: “Utrede iverksettelsen av erfaringsbasert 
‘Master i Public Health”.  
 
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 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 
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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.” 

 

Ressursbruk  
Studieprogrammet vil bli finansiert gjennom omdisponering av eksisterende studieplasser og 
gjennom tildeling av nye studieplasser, samt gjennom finansieringsmodellens 
forskningskomponent. 
 
Ved nedlegging av studieprogrammene i sykepeleivitenskap og avansert geriatrisk 
sykepleievitenskap ble det forutsatt at stillingene som var knyttet til studieprogrammene 
skulle styrkes og videreføres innen rammen av fakultetets forsking- og 
undervisningsportefølje. Disse stillingene vil bli sentrale i oppbyggingen av 
studieprogrammet i folkehelse og epidemiologi, primært til spesialiseringen i 
folkehelsearbeid. Nye stillinger vil primært knyttes til spesialiseringen i epidemologi.  
 
Det er behov for totalt 6 årsverk for å drifte studieprogrammet. 
 
Fakultetet har i arbeidet med masterprogrammet mottatt støtteerklæringer fra 
forskningsmiljøene ved FHI, Kreftregisteret og STAMI som alle har etterlyst en utdanning på 
masternivå innen epidemiologi. Fakultetet tror derfor at det vil være gode forutsetninger for 
å knytte til seg eksterne bidragsytere til programmet etterhvert.  

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.  
 
Vedlagt følger: 
Vedlegg 1: Programbeskrivelse for Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 
Vedlegg 2: Ressursbruk 
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