
Årsrapport for 2009 for Bachelorprogrammet I helseledelse og helseøkonomi. 
Kopi sendes instituttleder 

 

 

1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2009 

Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat, sterke og svake sider 

Instituttet har dette året satset på det sosiale samholdet blant studentene. Instituttleder arrangerte 

tidlig i høstsemesteret et møte med alle studentrepresentantene, hvor det ble informert om de 

ulike verv og lignende. Det har også blitt bevilget penger til faglige og sosiale sammenkomster 

for studentene. Instituttet har vurdert det sosiale som svært viktig i forhold til gjennomføring av 

studiet. Resultat: Vi observerer et sterkt samhold i kull 2009, et mer aktivt kull.  

2. Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring) 

Midtveisevalueringer (vår+høst) ble gjennomført med programleder, studiekonsulent og 

studentrepresentanter fra hvert kull 

Programrådsmøter (vår+høst) – vurdering av programmene (BA og IMA) ble gjennomført med 

tre fagansvarlige, programleder, studiekonsulent og studentrepresentanter fra BA og IMA. 

 

3. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

Sterke og svake sider ved utdanningstilbudet. Hvilke deler fungerer bra, hvilke 

problemer har blitt rapportert? 

 

Studentrepresentanter har pekt på problemet med 5 studiepoengsemner, da ”kabalen” ikke går 

opp i forhold til de elektive emner. Elektive emner tas gjerne ved andre enheter, og det er få 

enheter som tilbyr 5 studiepoengsemner 

 

Studentrepresentantene rapporterte problemet med at studentene ikke er klar over at noen av 

fagene vil bli undervist på engelsk. 

 

I innføringsemnet i økonomi har mangel på mattekunnskap hos studentene vært et problem. 

 

Fadderordningen ved bachelorprogrammet høst 2009 fungerte svært bra! 

 

 

 

 

 

4. Hvilke tiltak er iverksatt 

Gjennomførte studiekvalitetstiltak 

En søknad om å gjøre om på emner slik at man får bort 5 studiepoengs emner i programmet er 

blitt sendt til studiedekanen. Våren 2009 ble problemet foreløpig tatt hånd om ved å opprette et 

elektivt 5 studiepoengs emne. 

 

For å forberede kommende studenter på at noe av undervisningen vil foregå på engelsk, og at 

studiet krever forståelse av matematikk, har vi presisert dette på nettsidene til 

bachelorprogrammet. 

 



Faglærer i HØKON1102 har tilbudt ekstraundervisning for de som ønsker å få en grunnleggende 

innføring i matematikk. 

 

Programutvalget har nå påtatt seg ansvaret for fadderordningene: både for BA og IMA. Dette 

ansvaret ligger på 2 års representantene på bachelorprogrammet. 

 

5. Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Se punkt 4. 

 

 

5. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

6. Bruk av tilsynssensor 

Det har ikke vært tatt i bruk tilsynssensorer i løpet av 2009. Faglærere er informert om 

muligheten for å bruke disse. 

 

7. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd 

 

67 studenter takket ja, 56 igjen (38 kvinner og 18 menn), frafall 11. 

8. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk 

Uteksaminerte 2009: 23. 

Stryk: 37 fordelt på 12 eksamener (emner). 

 

 

 

 


