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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/2021
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret
• UiOs strategi- og årsplaner
• Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo
Hovedproblemstillinger i saken
UiOs studietilbud for studieåret 2020/2021 blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og
opptaksrammer, og saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene. Universitetsstyret skal
vedta universitetets studietilbud for 2020/2021, inkludert etableringer og nedlegginger av
studietilbud og fordeling av studieplasser.
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter
Etablering og nedlegging av studieprogram skjer vanligvis ved omdisponering innenfor den
eksisterende rammen på fakultetet. UiO har ingen friske studieplassmidler til fordeling nå.
FORSLAG TIL VEDTAK:
a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
•
•
•
•
•

Bachelorprogram i filosofi, politikk og økonomi ved HF
Årsenhet kriminologi ved JF
Masterprogram i informatikk: digital økonomi og ledelse ved MN
Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED

b) Følgende studietilbud nedlegges:
•
•
•

Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
Masterprogrammet Kristendomsstudier ved TF
Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie ved MED
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c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i
revidert nasjonalbudsjett 2019 og statsbudsjettet 2020, samt å fordele inntil 3 studieplasser til
“Students at risk” dersom ordningen videreføres.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret
2020/2021.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling
av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Vedlegg:
• Styrenotat - Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/2021
• Vedlegg 1 – Oversikt over UiOs forvaltning av studieporteføljen
• Vedlegg 2 – Oversikt over studietilbudet for 2019/2020
• Vedlegg 3 – Søkertall til UiO i 2019
• Vedlegg 4 – Oversikt over fakultetenes innmeldinger til studieporteføljen for 2020/2021
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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/2021
Behandlingen av UiOs studietilbud bygger på UiOs strategidokumenter og innspill fra fakultetene
og blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Denne saken må leses og
vurderes i sammenheng med flere andre saker som har innvirkning på studietilbudet, særlig i UiOs
årsplan og i budsjettfordelingen som styret også behandler på styremøtet i juni.
Utviklingen av studieporteføljen henger tett sammen med satsingen på utdanning som styret
sluttet seg til i februar 2018. Hovedtema for satsingen er styrking av koblingen mellom forskning
og utdanning; her finner vi det største potensialet for UiO i det videre arbeidet med å sikre kvalitet,
fornyelse og relevans. Satsingen vil også legge til rette for å utnytte UiOs faglige bredde og gjøre
UiO i stand til å gi samfunnet kandidater som kan bidra til å løse vår tids store utfordringer.
Saken er delt inn i følgende kapitler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forvaltningen av UiOs studieportefølje
Oversikt over studietilbudet
Søkertall til grunnutdanningene i 2019
Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram
Fordeling av friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet
Opptaksrammer
Forslag til vedtak

1. Forvaltningen av UiOs studieportefølje
Vedlegg 1 viser tidslinjen og myndighetsfordelingen for arbeidet med studieporteføljen. En av de
fremste målsetningene med opplegget er å sørge for at styret deltar i overordnede, strategiske
vurderinger i utviklingen av studieporteføljen, for eksempel etablering og nedlegging av fag og
studieprogram, mens oppfølgingen overlates til fakultetene selv.
Både tidslinjen og myndighetsfordelingen viser at det er lagt opp til stor handlefrihet for
fakultetene når det gjelder håndteringen av sin egen portefølje. Utviklingen i utdanningene skjer
ikke bare gjennom etablering og nedlegging av hele programmer, men også gjennom mindre
endringer over tid i studieretninger, emnegrupper og emner.
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Til grunn for arbeidet med studieporteføljen ligger også de nasjonale kravene til institusjonenes
studietilbud fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.i Ved UiO er det nasjonale regelverket
lagt til grunn både i myndighetsfordelingen som er beskrevet i dette dokumentet og i skriveveiledningene for program- og emnebeskrivelser. Fakultetene tar hensyn til dette i utformingen av
studieprogram og emner og ved fastsettelsen av program- og emnebeskrivelser.
2. Oversikt over studietilbudet
Vedlegg 2 viser en oversikt over UiOs samlede studietilbud. Fakultetene har hatt anledning til å
korrigere listen ved innmeldingen av etableringer og nedlegginger av studietilbud.
I oversikten listes de studietilbudene som per i dag tilbys ved UiO, med unntak av etter- og videreutdanning. Varianter av samme studietilbud er listet som ett, og enkeltemner, deler av studier og
utvekslingsprogram er ikke tatt med i listen. Studieprogram som brukes for å administrere
dr.philos.-graden er heller ikke med. Studietilbud som ikke lenger har opptak og som er under
utfasing er også utelatt, selv om det fortsatt er studenter på programmet.
3. Søkertall til grunnutdanningene i 2019
Nasjonalt er det nedgang i søkertallene for første gang på over ti år. Fra 2018 til 2019 er det 2,3 %
nedgang til 138 732 søkere totalt og 2,4 søkere per studieplass. Det er stor økning for informasjonsteknologi og pedagogiske fag, mens det er nedgang til språkfag, realfag og jus.
UiO har også færre søknader til grunnutdanningene våre, med fem prosent nedgang til 18 164
søkere i 2019. UiO har tre søkere per studieplass, ned fra 3,1 i 2018. Dette er første gang siden 2010
at UiO opplever færre søkere til grunnutdanningene, både i absolutte tall og per studieplass.
Det er grunn til å tro at UiOs nedgang primært skyldes den nasjonale nedgangen, men det har vært
større nedgang på UiO enn nasjonalt. Den kan også være et uttrykk for styrket konkurranse; UiO er
ikke lenger “storebror” i sektoren og må i stadig større grad dele søkernes oppmerksomhet med
andre utdanningsinstitusjoner. Vedlegg 3 gir mer informasjon om UiOs søkertall.
Det er spesielt gledelig at både det nye Honours-programmet og det nye bachelorprogrammet Klart
språk har høye søkertall. Generelt tyder søkertallene på at nye, tverrfaglige studieprogram slår an
blant søkerne. Dette bør UiO ta med seg i den videre utviklingen av porteføljen og etablere studietilbud som vi har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med.
4. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram
Etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer skal behandles av
universitetsstyret. Sakene som fremmes for universitetsstyret skal være utredet og anbefalt av
fakultetet.
Fakulteter som ønsker å etablere nye studietilbud gjør rede for forslaget mht. strategi, fagprofil og
ressurser. Fakulteter som ønsker å legge ned studietilbud må kort begrunne forslaget og angi
hvordan frigjorte ressurser ønskes disponert. Det gis her en kort oversikt over forslagene, mens
nærmere begrunnelser finnes i fakultetenes innmeldinger (vedlegg 3).
Etablering og nedlegging av studieprogram skjer vanligvis ved omdisponering innenfor den
eksisterende rammen på fakultetet. I slike tilfeller angir fakultetet hvor mange studieplasser som
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frigjøres ved nedleggingen samt hvordan studieplassene planlegges brukt til økning av opptaksrammen på eksisterende program eller etablering av nye program. Den detaljerte fastsettelsen av
opptaksrammer skjer først til høsten, jf. kapittelet om opptaksrammer.
Foreslåtte etableringer av studieprogram
Studieprogram

Ressurser

HF

Bachelorprogram i filosofi, politikk og
økonomi

Primært ved friske studieplassmidler,
alternativt ved omdisponering.

JF

Årsenhet kriminologi

Primært ved friske studieplassmidler,
alternativt ved omdisponering.

MN

Masterprogram i informatikk: digital
økonomi og ledelse

Omdisponering.

MN

Masterprogram i informasjonssikkerhet

Omdisponering. Omgjøring av
studieretning til eget program.

MED Erfaringsbasert masterprogram i avansert
klinisk allmennsykepleie, deltid

Omdisponering. Med forbehold om
ikrafttredelse 1. januar 2020 av ny
forskrift om nasjonale retningslinjer for
masterutdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie.

Foreslåtte nedlegginger av studieprogram

HF

Studieprogram

Ressurser

Masterprogrammet Linguistics and its
Applications for a Multilingual Society

Omdisponering.

MED Masterprogrammet Avansert geriatrisk
sykepleie

Omdisponering.

TF

Omdisponering.

Masterprogrammet Kristendomsstudier

Andre endringer i studietilbudet
I tillegg til forslagene om etablering og nedlegging av studieprogram, melder fakultetene også inn
enkelte andre endringer i studietilbudet.
•

I 2018 ble det etablert fireårige bachelorprogram i japansk og Japan-studier, kinesisk og
Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk ved HF. Studiene har ikke blitt tilbudt i
2019, da HF ikke ser at de har tilstrekkelig finansiering. HF ønsker fortsatt friske studieplassmidler til studiene.
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•

MN har meldt at kurset «Naturfagdidaktikk for lærerutdannere» (30 studiepoeng), som til
nå har vært et samarbeid mellom ILS ved UV og Naturfagsenteret ved MN, fra og med
høsten 2019 overføres fullt og helt til MN.

•

MN har vedtatt å opprette et nytt videreutdanningstilbud «Elever med stort læringspotensiale i realfag». Studietilbudet vil være på 15 studiepoeng og gå over to semestre.

•

MN endrer navn på masterprogrammet «Entrepreneurship» til «Entrepreneurship and
Innovation Management».

5. Fordeling av friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet
UiO har foreløpig ingen friske studieplassmidler til fordeling. Dersom UiO får tildelt friske
studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2019 eller statsbudsjettet 2020, foreslår vi at rektor gis
fullmakt til å fordele disse etter konsultasjon med fakultetene.
6. Opptaksrammer
Opptaksrammene skal sørge for god balanse mellom antallet KD-finansierte studieplasser og den
reelle aktiviteten ved UiO. Opptaksrammen gir i prinsippet også et verktøy for omdisponering
mellom studieprogram og fakulteter, selv om man tradisjonelt har vært varsomme med å bruke
den slik utover eventuelle tildelinger av friske studieplassmidler fra KD.
Fakultetene melder inn forslag til konkret opptaksramme for hvert studietilbud innen 1. oktober.
En egen frist på høsten for innmelding av opptaksrammer gir fakultetene mulighet til å benytte
erfaringer fra årets opptak i dimensjoneringen av neste års studietilbud. Vi foreslår at rektor gis
fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2020/2021 på bakgrunn av
fakultetenes innmelding.
Fordi søknader om midler til utvikling av fellesgrader og annet studiesamarbeid vanligvis har korte
frister og spesifikke krav knyttet til innsending og dokumentasjon, foreslår vi at rektor gis fullmakt
til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader. Dersom søknadene får
tilslag, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å etablere studieprogrammet.
«Students at risk» har vært en prøveordning for studentaktivister som på grunn av sitt politiske
engasjement er utvist fra lærestedet i hjemlandet. Formålet med ordningen er å gi studentene en
mulighet til å videreføre studiene sine i Norge. Ordningen administreres av Direktoratet for
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) og koordineres ved UiO av
Avdeling for studieadministrasjon. Prøveordningen er videreført i 2019, men det er foreløpig
usikkert hvorvidt ordningen forlenges. Vi foreslår at rektor gis fullmakt til fortsatt å sette av inntil 3
studieplasser til «Students at risk» dersom ordningen videreføres.
7. Forslag til vedtak
a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
• Bachelorprogram i filosofi, politikk og økonomi ved HF
• Årsenhet kriminologi ved JF
• Masterprogram i informatikk: digital økonomi og ledelse ved MN
• Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
• Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED
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b) Følgende studietilbud nedlegges:
• Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
• Masterprogrammet Kristendomsstudier ved TF
• Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie ved MED
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i
revidert nasjonalbudsjett 2019 og statsbudsjettet 2020, samt å fordele inntil 3 studieplasser til
“Students at risk” dersom ordningen videreføres.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret
2020/2021.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling
av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

i

Regelverket finnes i tre sentrale dokumenter:
•

Universitets- og høyskoleloven har bestemmelser om akkreditering av studietilbud og institusjoner.

•

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning setter de generelle rammene for godkjenningen av studietilbud.

•

NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) gir de
konkrete reglene som hver institusjon må forholde seg til.
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Universitetet i Oslo
Vedlegg 1

Tidslinje og myndighetsfordeling for studieporteføljen
Tidslinje
Studieporteføljen blir forvaltet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Den
overordnede tidslinjen i saken er slik:
1. april

Fakultetene leverer forslag til etablering og nedlegging av
studieprogram.

Juni

Universitetsstyret behandler en samlet sak om UiOs studietilbud.

1. oktober

Fakultetene leverer forslag til opptaksramme for hvert
studieprogram.

November

Rektor vedtar på fullmakt opptaksramme for hvert studieprogram.

Myndighetsfordeling ved UiO
Myndighetsfordelingen er nedfelt i forskrift om studier og eksamener ved UiO. For hver
studieenhet angir forskriften hvilket nivå som behandler sakene:
Felles



Saker som innebærer etablering eller nedlegging av fag eller andre
vesentlige endringer i studietilbudet skal behandles av universitetsstyret.



Saker som innebærer egenbetaling fra studenter, med unntak av
videreutdanningstilbud på mindre enn 60 studiepoeng, skal behandles av
universitetsstyret.



Etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer
behandles av universitetsstyret.



Etablering og nedlegging av studieprogram på mindre enn 60
studiepoeng kan behandles av fakultetet.



Endring av studieprogram behandles av fakultetet.



Når et studieprogram er etablert, fastsetter fakultetet
programbeskrivelsen.



Etablering, endring og nedlegging av studieretninger behandles av
fakultetet.



Saker om etablering, endring og nedlegging av studieretninger skal følge
retningslinjene for studieprogram så langt de passer.

Emnegrupper



Etablering, endring og nedlegging av emnegrupper behandles av
fakultetet.

Emner



Etablering, endring og nedlegging av emner behandles av fakultetet.



Endring av emnet Examen philosophicum behandles av rektor, siden
dette emnet inngår i et stort antall studieprogram ved alle fakulteter.



Når et emne er etablert, fastsetter fakultetet emnebeskrivelsen.

Studieprogram

Studieretninger
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Studietilbud ved UiO studieåret 2019-20
Nivå

Studieprogramnavn

FS-kode

Finans

Det teologiske fakultet
Årsenhet
Kristendom og Islam
Årsenhet
Praktisk-teologisk utdanning
Årsenhet
Teologi
Bachelor
Religion og samfunn
Master
Religion and Diversity
Master
Kristendomsstudier
Master
Lederskap, etikk og samtalepraksis
Master
Religion og samfunn
Master
Religious Roots of Europe
Master (erf.)
Praktisk teologi
Profesjon
Teologi, seksårig studium

TF1-TEOKRI
TFV-PRATE
TF1-TEOL
TFB-RESA
TFM2-ICONT
TFM2-KRIST
TFME-LES
TFM2-RESA
TFM2-RRE
TFME-PRAKT
CANDTHEOL6

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

Det juridiske fakultet
Bachelor
Master
Master
Master
Master
Fellesgrad master
Master (femårig)
Master (kort)
Master (kort)
Master (kort)
Øvrig

JFB-KRIM
JFM2-FINF
JFM2-KRIM
JFM2-RSOS
JFM2-HUMR
JFME-NSELP
JFM5-RV
JFML-ICTL
JFML-MARL
JFML-PIL
JURSPR

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Ekstern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

MFB-HELSEL
MFM2-HEPAM
MFM2-EMHEM
MFM2-HELV
MFM2-INTHE
MFME-GERSY
MFME-HELAD
MFM5-KLERN
MEDFORSK
MEDISIN

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

Kriminologi
Forvaltningsinformatikk
Kriminologi
Rettssosiologi
The Theory and Practice of Human Rights
North Sea Energy Law (NSELP)
Rettsvitenskap, femårig studium
Information and Communication Technology Law
Maritime Law
Public International Law
Språkkurs for juridiske studenter

Det medisinske fakultet
Bachelor
Helseledelse og helseøkonomi
Master
Health Economics, Policy and Management
Master
European Master in Health Economics and Management
Master
Interdisiplinær helseforskning
Master
International Community Health
Master (erf.)
Avansert geriatrisk sykepleie
Master (erf.)
Helseadministrasjon
Master (femårig)
Klinisk ernæring
Profesjon
Forskerlinjen i medisinstudiet
Profesjon
Medisin, seksårig studium
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Det humanistiske fakultet
Årsenhet
Allmenn litteraturvitenskap
Årsenhet
Antikkens kultur
Årsenhet
Engelsk
Årsenhet
Fransk
Årsenhet
Filosofi
Årsenhet
Historie
Årsenhet
Idéhistorie
Årsenhet
Italiensk
Årsenhet
Kunsthistorie og visuelle studier
Årsenhet
Medievitenskap
Årsenhet
Norsk som andrespråk
Årsenhet
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur
Årsenhet
Religionsvitenskap
Årsenhet
Russisk
Årsenhet
Spansk
Årsenhet
Tverrfaglige kjønnsstudier
Årsenhet
Tysk
Bachelor
Klassiske språk
Bachelor
Arkeologi og konservering
Bachelor
Asia- og Midtøsten-studier
Bachelor
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
Bachelor
Europeiske språk
Bachelor
Filosofi
Bachelor
Historie
Bachelor
Idéhistorie
Bachelor
Klart språk
Bachelor
Kulturhistorie
Bachelor
Kunsthistorie og visuelle studier
Bachelor
Lingvistikk
Bachelor
Medievitenskap
Bachelor
Musikkvitenskap
Bachelor
Nordiske studier
Bachelor
Religionsvitenskap
Bachelor
Tverrfaglige kjønnsstudier
Fireårig bachelor
Japansk og japanstudier
Fireårig bachelor
Kinesisk og Kina-studier
Fireårig bachelor
Midtøsten-studier med arabisk
Master
Allmenn litteraturvitenskap
Master
Klassiske språk
Master
Arkeologi og konservering
Master
Asia and Middle East Studies
Master
Development, Environment and Cultural change
Master
Europeisk kultur
Master
Europeiske språk
Master
Filosofi
Master
Gender Studies
Master
Historie
Master
Ibsen Studies
Master
Journalistikk
Master
Kunsthistorie og visuelle studier
Fellesgrad master Linguistics and its Application for a Multilingual Society
Master
Lingvistikk
Master
Medievitenskap
Master
Modern International and Transnational History
Master
Museologi og kulturarvstudier
Fellesgrad master Music, Communication and technology
Master
Musikkvitenskap
Master
Nordiske studier

V-sak 10 - side 10 av 110

HF1-LIT
HF1-ANT
HF1-ENG
HF1-FRA
HF1-FIL
HF1-HIS
HF1-IDE
HF1-ITA
HF1-KUN
HF1-MVIT
HF1-NOAS
HF1-NOR
HF1-REL
HF1-RUS
HF1-SPA
HF1-KFL
HF1-TYSK
HFB-ANT
HFB-ARKO
HFB-AAS
HFB-EST
HFB-EURAM
HFB-FIL
HFB-HIS
HFB-IDE
HFB-KLAR
HFB-KULH
HFB-KUN
HFB-LING
HFB-MVIT
HFB-MUS
HFB-NORD
HFB-RELV
HFB-KFL
*)
*)
*)
HFM2-LIV
HFM2-ANT
HFM2-ARKO
HFM2-AAS
HFM2-CES
HFM2-EKUL
HFM2-EUS
HFM2-FIL
HFM2-GENS
HFM2-HIS
HFM2-IBS
HFM2-JOUR
HFM2-KUN
HFM2-LAMS
HFM2-LING
HFM2-MVIT
HFM2-MITRA
HFM2-MUKA
HFM2-MCT
HFM2-MUS
HFM2-NORD

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

Master
Master
Fellesgrad master
Master
Master (erf.)
Øvrig

Religionsvitenskap
Screen cultures
Viking and Medieval Norse Studies
Viking and Medieval Studies
Journalistikk
Norsk for internasjonale studenter
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HFM2-REL
HFM2-SCUL
HFM2-VMNS
HFM2-MAS
HFME-JOUR
NORINT

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Årsenhet
Informatikk
Årsenhet
Realfag
Bachelor
Biovitenskap
Bachelor
Elektronikk, informatikk og teknologi
Bachelor
Fysikk og astronomi
Bachelor
Geofysikk og klima
Bachelor
Geologi og geografi
Bachelor
Honours-programmet, studieretning realfag
Bachelor
Informatikk: design, bruk, interaksjon
Bachelor
Informatikk: digital økonomi og ledelse
Bachelor
Informatikk: robotikk og intelligente systemer
Bachelor
Informatikk: programmering og systemarkitektur
Bachelor
Informatikk: språkteknologi
Bachelor
Kjemi og biokjemi
Bachelor
Matematikk og økonomi
Bachelor
Matematikk med informatikk
Bachelor
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
Master
Astronomi
Master
Biodiversitet og systematikk
Master
Biovitenskap
Master
Computational science
Master
Data science
Master
Elektronikk, informatikk og teknologi
Master
Entrepreneurship
Master
Fornybare energisystemer
Master
Fysikk
Master
Geofag
Master
Informatikk: design, bruk, interaksjon
Master
Informatikk: robotikk og intelligente systemer
Master
Informatikk: programmering og systemarkitektur
Master
Informatikk: språkteknologi
Master
Kjemi
Master
Matematikk
Master
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
Master
Mekanikk
Master
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
Master (erf.)
IT og ledelse
Master (erf.)
Klinisk farmasi
Master (femårig)
Farmasi, femårig studium
Forskerlinje
Forskerlinjen i informatikk (bachelornivå)
Øvrig
Gründerskolen
Øvrig
Sosialt entreprenørskap

MN1-INF
MN1-REAL
MNB-BIOS
MNB-EIT
MNB-FAS
MNB-GFK
MNB-GEG
MNBH-HONS
MNB-INFD
MNB-INL
MNB-INR
MNB-INP
MNB-INS
MNB-KJMB
MNB-MAEC
MNB-MAMI
MNB-MENT
MNM2-AST
MNM2-BIS
MNM2-BIOS
MNM2-CS
MNM2-DS
MNM2-EIT
MNM2-ENT
MNM2-FENS
MNM2-FYS
MNM2-GEO
MNM2-INFD
MNM2-INR
MNM2-INP
MNM2-INS
MNM2-KJEMI
MNM2-MAT
MNM2-MENT
MNM2-MEK
MNM2-SMR
MNME-ITLED
MNME-KLIFA
MNM5-FARM
MNFORSKINB
MNGRUNDER
MNSOSENT

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Ekstern
Ekstern
Intern
Intern
Intern
Intern

Det odontologiske fakultet
Bachelor
Tannpleie
Master (femårig)
Odontologi
Forskerlinje
Forskerlinjen i Odontologistudiet
Øvrig
Spesialistutdanning i odontologi, treårig studium
Øvrig
Spesialistutdanning i odontologi, femårig studium

ODB-TP
ODM5-ODONT
ODFORSK
ODV-SPES3
ODV-SPES5

Intern
Intern
Intern
Ekstern
Ekstern
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Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Årsenhet
Psykologi
Årsenhet
Samfunnsøkonomi
Årsenhet
Statsvitenskap
Årsenhet
Sosiologi
Bachelor
Internasjonale studier
Bachelor
Kultur og kommunikasjon
Bachelor
Offentlig administrasjon og ledelse
Bachelor
Psykologi
Bachelor
Samfunnsgeografi
Bachelor
Samfunnsøkonomi
Bachelor
Sosialantropologi
Bachelor
Sosiologi
Bachelor
Statsvitenskap
Bachelor
Utviklingsstudier
Fellesgrad master European Master in the Psychology of Global Mobility
Master
Human geography
Master
Organisasjon, ledelse og arbeid
Master
Peace and Conflict Studies
Master
Psykologi
Master
Samfunnsøkonomi
Master
Social Anthropology
Master
Sosiologi
Master
Statsvitenskap
Master
Teknologi, innovasjon og kunnskap
Master (femårig)
Samfunnsøkonomisk analyse
Master (kort)
Society, Science and Technology in Europ
Profesjon
Psykologi, seksårig studium

SV1-PSY
SV1-ECON
SV1-STV
SV1-SOS
SVB-INTER
SVB-KULKOM
SVB-OADM
SVB-PSY
SVB-SGO
SVB-ECON
SVB-SANT
SVB-SOS
SVB-STV
SVB-UTV
SVM2-MINDS
SVM2-HGO
SVM2-OLA
SVM2-PECOS
SVM2-PSY
SVM2-ECON
SVM2-ANTH
SVM2-SOS
SVM2-STV
SVM2-TIK
SVM5-ECON
SVMA-ESST
SVC-PSY

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

Det utdanningsvitenskaplige fakultet
Årsenhet
Lærevansker og særskilte behov i et system- og individpersp.
Årsenhet
Praktisk-pedagogisk utdanning
Årsenhet
Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway
Årsenhet
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid
Bachelor
Pedagogikk
Bachelor
Spesialpedagogikk
Master
Assessment Evaluation
Master
Higher Education
Master
Pedagogikk
Master
Special Needs Education
Master
Spesialpedagogikk
Master
Spesialpedagogikk, deltid
Master (erf.)
Utdanningsledelse
Master (femårig)
Lektorprogrammet, femårig studium
VH
Veiledning for lærere, høyere nivå
Øvrig
NOMA-studenter, Det utdanningsvitenskape fakultet

UV1-SPED3
PPU
PPUTFN
PPUDELT
UVB-PED
UVB-SPED
UVM2-MAE
UVM2-HED
UVM2-PED
UVM2-SNED
UVM2-SPED
UVM2-SPEDD
UVME-UTLED
UVM5-LEP
UVVEILHN
UVNOMA

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
Ekstern

Annet
Øvrig
Øvrig

ISS
HECUASUST

Intern
Ekstern

Den internasjonale sommerskolen
Scandinavian Urban Studies Term
*)Vedtatt opprettet, men foreløpig ikke tilbudt
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Søkertall til UiO 2019
Morten Aase Løver/Elisabeth J. Lackner
LOS/AF/SKS
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Førstevalgssøkere per institusjon
25000

20000

•

138 719 søkte
grunnutdanning
gjennom SO, en
nedgang på 2,31%
siden 2018

•

18 164 av disse til UiO,
en nedgang på 5,27%
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Førstevalgssøkere per studieplass
3,5

•

«Antall søkere per
studieplass gir en
indikasjon på
institusjonens og
fagområdets mulighet til
å fylle tilbudte
studieplasser.» (KDs
tilstandsrapport 2016)

•

Førstevalgssøkere per
studieplass er målet på
et studiested-/programs
attraktivitet.
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Stor variasjon i
antall søkere per
studieplass per
fagområder på
UiO
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Fra over 6 søkere per studieplass på JF
til 1 per studieplass på TF
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UV

MED
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UiO rekrutterer flest blant de yngste, men…
[CATE
GORY
NAME]
[CATE
GORY
NAME]
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[CATE
GORY
NAME]

Førsteprioritetssøkere under 23 år
54,0 %

55,0 %

53,5 %
50,0 %

45,0 %
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48,2 %
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Andel menn
42,0 %

41,3 %

41,0 %
40,0 %

Kjønn

40,8 %

39,7 %

39,0 %

Andel menn, Psykologi
(høst+vår)

38,1 %
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36,0 %

90,0 %
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24,7 %
2018

2019

Nye studieplasser slår an!
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UiOs søkere er primært fra Oslo og Østlandet
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Oslo

Østlandet
for øvrig

Resten

NTNU rekrutterer også flest fra «sitt» fylke, men
også mange fra Østlandet
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Flest Oslo-innbyggere søker seg til UiO og OsloMet
Oslo
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UiO opplever sterkere konkurranse i Akershus og Buskerud
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UiO er mest attraktiv i vårt nærområde
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Oslo > Østlandet > Sørlandet > Vestlandet > Trøndelag > Nord-Norge > Hordaland
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Kort oppsummert
• UiO opplever for første gang på lenge færre søkere. Hva skyldes dette?
– Primært nasjonal nedgang (men større nedgang på UiO)
– Sterkere konkurranse; UiO ikke storebror lenger (NTNU, OsloMet), flere universiteter (USN+++)
– Andre institusjoner bruker mer ressurser på synlighet (NTNU Challenge, OsloMet
navnebytte/markedsføring/omtale). Bør vi bruke mer midler på synlighet, eventuelt synliggjøre andre
dimensjoner ved UiO (bærekraft/samfunnsutfordringer i 2019…)
– Bør vi ha en enda mer dynamisk studieportefølje? Med flere tverrfaglige studieprogrammer med klar appell
til søkere og arbeidsliv? Tydeligere forankring av målene med markedsføringsarbeidet, hva skal
synligheten bidra til?

• Nye, tverrfaglige studieprogrammer slår an! UiO bør skjele til nasjonal
utvikling i studietilbud i utvikling av vår egen portefølje (ingen andre har
Honours eller Klart språk…)
• Strategisk forankring av målene for markedsføring av studietilbudet;
hvorfor og hvordan rekruttere studenter?
• Andre tall ledelsen/dekangruppen er interessert i?
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr..:

Notat

Seksjon for opptak

28.03.2019
2019/1527 TONEV

SV-fakultetets innmelding av studietilbud for studieåret 2020-21
SV-fakultetet tilbyr de samme studieprogrammene for studieåret 2020-21 som for studieåret 201920 og har dermed ingen endringer til side 5 i tabellen som er vedlagt notatet av 7. mars 2019.

Med hilsen
Ingjerd Hoëm
studiedekan
Tone Vold-Sarnes
Assisterende fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Tone Vold-Sarnes
+4722854243, tone.vold-sarnes@sv.uio.no

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no
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Det juridiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
Avdeling for studieadministrasjon

Dato:
Saksnr:

11.04.2019
2019/1527

JFs innmelding av studietilbud for studieåret 2020-21.
Vi vier til notat av 7. mars 2019 der fakultetet blir bedt om å levere forslag om etableringer og
nedlegginger av studietilbud studieåret 2020-21.
Det juridiske fakultet foreslår ingen nedlegginger av studieprogram for studieåret 2020-21.
Fakultetet foreslår opprettelse av en årsenhet i kriminologi.
Programrådet for kriminologi og rettssosiologi har tatt initiativ til opprettelsen av en årsenhet i
kriminologi. Fakultetet mener at en årsenhet vil være et godt tilbud til studentene og at det vil
bidra til en bedre gjennomstrømning i bachelorprogrammet i kriminologi. Vedtaket i
fakultetsstyret 25. februar lyder som følgende: «Fakultetsstyret støtter forslaget om at universitetet
oppretter en årsenhet i kriminologi. Det skal søkes om nye studieplasser fra UiO, men styret er
positive til eventuell omdisponering av studieplasser fra BA i kriminologi».
På bakgrunn av det søker vi herved om å få opprette studietilbudet «årsenhet i kriminologi», og vi
søker om tildeling av 24 studieplasser til dette. Dersom det ikke er mulig å få nye studieplasser
ønsker vi å omdisponere plasser fra dagens BA-grad slik som beskrevet nedenfor.
Faglig og strategisk begrunnelse
Vi har hatt et betydelig frafall etter første året ved bachelorstudiet i kriminologi. Årsstudium er
ment å skulle bedre gjennomstrømmingstallene. Av de 60 som starter hver høst er det rimelig å
anta at de omtrent 20 som slutter etter et år flytter videre til Politihøgskolen og til studier på andre
læresteder. Det har i mange år vært tilfelle at vi tar inn studenter som egentlig planlegger å ta
politiutdanning, men som må vente med å begynne på politiutdanningen fordi det har vært en 20års aldersgrense for opptak til dette studiet.
Fra og med i år har det absolutte alderskravet blitt fjernet, men siden modenhetskravet fortsatt
gjelder, vil dette trolig ikke gjøre det lettere å komme inn før fylte 20 år. Antall plasser på bachelor i
politiutdanning skal også reduseres kraftig fra høsten 2019, noe som betyr enda høyere
konkurranse om plassene. Det å ha grunnleggende kompetanse i kriminologi anses av PHS som
svært nyttig at studentene har tilegnet seg i forkant.

Studieseksjonen
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass,
0130 OSLO
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 95 00
Telefaks: 22 85 96 58
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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Vi vil fremheve at årsenheten vil være en god oppfølging av fakultetets nye intensjonsavtale med
Politihøgskolen om samarbeid innen forskning og utdanning. I den forbindelse har vi helt nylig fått
en uttalelse om at "Politihøgskolen vurderer årsenhet i Kriminologi som et relevant og nyttig studie
i kombinasjon med Politihøgskolens bachelorutdanning".
Nærmere om innhold i studiet
Vi arbeider med emnebeskrivelsen og kortversjonen av denne ser nå slik ut: «Årsenheten i
kriminologi gir deg en grunnleggende innføring i studiet av kriminalitet og kriminalitetskontroll
som sosiale fenomener. Det betyr at både lovbrudd, samfunnets forsøk på å forhindre lovbrudd og
reaksjonene som følger lovbrudd, settes inn i en bred samfunnsmessig sammenheng.
Kriminologien studerer ulike former for kriminalitet og avvik som narkotikabruk, vold,
gjengkriminalitet, miljøkriminalitet, terrorisme og organisert kriminalitet. Men faget handler like
mye om forsøkene på å unngå kriminalitet, og om samfunnets reaksjonsmønstre når kriminalitet
likevel skjer. Derfor studerer kriminologer politiets, domstolenes, kriminalomsorgens, psykiatriens
og det sosiale hjelpeapparatets arbeid, både i Norge og globalt. Vi stiller spørsmål som: Hvorfor
begår menn mer vold enn kvinner? Kan narkotikabruk forstås som kriminalitet eller som en
sykdom, eller finnes det andre måter å forstå rusbruk på? Hvorfor straffer vi? Hvordan fungerer
egentlig et fengsel og hva er viktig for at innsatte som løslates fra fengsel skal unngå å komme
tilbake?»
Når det gjelder relevans for jobb og videre studier, så kan emnene i årsenheten brukes som en del
av bachelorgraden i kriminologi og andre samfunnsvitenskapelige grader på BA-nivå. Kriminologi
gir varierte jobbmuligheter, blant annet innenfor politi, påtalemyndighet, kriminalomsorg,
rusomsorg, media, ideelle organisasjoner som for eksempel Kirkens Bymisjon og Røde Kors, og
med undervisning og forskning.
Vi tror at årsenheten også kan være et relevant tilbud for de som ønsker etterutdanning.
Årsenhet i kriminologi vil ha denne oppbyggingen:
2.
KRIM1300 - sosial kontroll
semester

Valgfritt spesialiseringsemne
i kriminologi/rettssosiologi

1.
KRIM1100 innføring i
semester kriminologi

KRIM1500 lovbrudd,
lovbrytere og ofre

Valgfritt spesialiseringsemne
i kriminologi/rettssosiologi

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng
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Økonomiske konsekvenser
Alle emner kan senere inngå i bachelorgraden i kriminologi dersom man søker seg inn på dette
studiet etter årsenheten.
Opprettelse av årsenhet vil ikke i særlig grad heve arbeidsmengden eller kreve ressurser. Det skal
ikke opprettes nye emner så vi vil ikke få økte undervisningskostnader. Sensurkostnadene
forventes å øke hvis vi når målet om lavere frafall og dette forventes å gi økte studiepoengsinntekter som langt overstiger kostnaden.
Studieplasser
Programrådet for kriminologi og rettssosiologi anbefalte i møte 22.november 2018 at årsenheten
får 24 studieplasser. Som sagt ønsker vi primært å få tildelt nye studieplasser, dette fordi det
allerede er svært høy søkning til vårt bachelorprogram med 13,5 søkere per plass våren 2018 (810
førstevalgsøkere til 60 plasser). Alternativt tenker vi å omdisponere det samme antall plasser fra
BA-kriminologi. I UiOs omregningsbrøk tilsvarer en studieplass på bachelor to plasser på en
årsenhet slik at opptaket her går ned med 12 til 48 i stedet for dagens nivå på 60.
Vi ber om godkjenning fra UiO til å opprette en årsenhet i kriminologi. Dersom det ikke er mulig
med å tildelt nye studieplasser vil 12 studieplasser på bachelorprogrammet i kriminologi
omfordeles til årsenhet i kriminologi, slik at antall studieplasser på årsenheten blir 24 plasser.
Planlagt studietilbud ved Det juridiske fakultet studieåret 2020-21.
Etter gjennomgang av oversikten over UiOs totale studietilbud melder Det juridiske fakultet inn
følgende studietilbud for studieåret 2020-21:

Årsenhet

Kriminologi

JF1-KRIM

Intern

Bachelor

Kriminologi

JFB-KRIM

Intern

Master

Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF

Intern

Master

Kriminologi

JFM2-KRIM

Intern

Master

Rettssosiologi

JFM2-RSOS

Intern

Master

The Theory and Practice
of Human Rights

JFM2-HUMR

Intern

Fellesgrad master

North Sea Energy Law
(NSELP)

JFME-NSELP

Ekstern
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Master (femårig)

Rettsvitenskap, femårig
studium

JFM5-RV

Intern

Master (kort)

Information and
Communication
Technology Law

JFML-ICTL

Intern

Master (kort)

Maritime Law

JFML-MARL

Intern

Master (kort)

Public International
Law

JFML-PIL

Intern

Øvrig

Språkkurs for juridiske
studenter

JURSPR

Intern

Med hilsen
Erling Hjelmeng
Studiedekan
Benedicte Rustad
Fakultetsdirektør

Saksbehandler:
Frode Lyshaugen
22 84 57 78, frode.lyshaugen@jus.uio.no
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr..:

Notat

Seksjon for opptak

12.04.2019
2019/1527 ARIELS

UV-fakultetets innmelding av studietilbud for studieåret 2020-21
UV-fakultetet tilbyr de samme studieprogrammene for studieåret 2020-21 som for studieåret 201920.
Vi har tre merknader til UVs studier i oversikten over UiOs totale studietilbud.


Masterprogrammet Comparative and International Education UVM2-CIE er nedlagt. Se
tidligere innmelding.



UVM5-LEKT hadde siste opptak høsten 2013. Fra og med høsten 2014 overtok programmet
UVM5-LEP.



UVM2-SPEDS hadde siste opptak høsten 2012.

Med hilsen
Sten R. Ludvigsen
dekan
Line Sletten
seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Ariel Sevendal
+4722858269, ariel.sevendal@uv.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Telefon: 22 85 82 76
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs
Telefaks: 22 85 82 41
hus, 3. etasje
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no
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Det humanistiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr..:

Seksjon for opptak

12.04.2019
2019/1527 BJARNES/KYRRE

HFs svar på innmelding av studietilbud for studieåret 2020-21

1. Endringer i oversikten over studietilbudet
Følgende program har endret navn slik:
HF1-REL - Religionsvitenskap
HFM2-AAS - Asia and Middle East Studies
HFM2-REL - Religionsvitenskap
Følgende program etablert i 2018 (men ennå ikke tilbudt siden finansiering uteble) mangler i
oversikten:
HFB4-JAP - Japansk og Japan-studier (fireårig)
HFB4-KIN - Kinesisk og Kina-studier (fireårig)
HFB4-MESA - Midtøsten-studier med arabisk (fireårig)

2. Finansiering av fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier,
kinesisk og Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk
Universitetsstyret etablerte i 2018 de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier,
kinesisk og Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk. Disse ble ikke tilbudt i 2019 av
mangel på finansiering. Vi gjentar i år vårt behov for innføring av fireårig finansiering. Avdeling for
fagstøtte har beregnet at i opptaksrammesammenheng er en plass i en treårig grad verdt 0,75 av en

Studieseksjonen
Kontoradr.:

Telefon:
Telefaks: 22 85 45 50
www.hf.uio.no
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plass i en fireårig grad. Gitt dagens opptaksramme på 60 for hvert program tilsier det 15 friske
studieplasser for hvert av de nye studieprogrammene, til sammen 45 studieplasser. Siden et
fireårig bachelorstudium har høyere kostnader enn et treårig vil vi presisere at dette ikke bare
forutsetter økt opptaksramme, men også nye studieplasser.

3. Forslag om etablering og nedleggelse av studieprogrammer
Fakultetsstyret har i møte 12. april 2019 fattet slikt vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret


nedleggelse av masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual
Society



etablering av bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi

Primært ønskes Filosofi, politikk og økonomi finansiert ved hjelp av friske studieplasser fra KD.
Programmet vil sekundært finansieres innen eksisterende tildeling til Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk.
Begrunnelse for forslagene finnes i det følgende.

Med hilsen
Gunn Enli
prodekan for studier
Bjarne Skov
fungerende seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Begrunnelse for forslagene om etablering og nedleggelse av studietilbud fra og med
studieåret 2020-21

Nedleggelse av masterprogrammet Linguistics and its Application for a Multilingual
Society (LAMUSO)
Dekanen foreslår at masterprogrammet Linguistics and its Application for a Multilingual Society
(LAMUSO) nedlegges.
LAMUSO er en dobbeltgrad tilbudt av Institutt for litteraturstudier, områdestudier og europeiske
språk (ILOS) i samarbeid med Université catholique de Louvain (UCL), der studentene tatt opp ved
UiO oppholder seg i 2. studieår. Programmet tok opp studenter første gang i 2014 og siste i 2018.
Avtalen med Louvain, som er en forutsetning for LAMUSO-programmet som tilbys ved UiO,
utløper i 2019. LAMUSO har hatt lav rekruttering, og ILOS har også sett at avtalen på flere punkter
i praksis ikke sikrer den nødvendige koordinering av studiet på de to lærestedene. Det er derfor et
felles ønske i fagmiljøene ved ILOS og UCL om ikke å videreføre avtalen.
Studenter tatt opp i avtaleperioden kan fortsatt fullføre graden. Emneporteføljen og
veiledningskapasiteten er sikret for disse studentene. Instituttet er informert om at noen aktive
studenter vil søke seg over på studieretningen English Language på masterprogrammet Europeiske
språk. ILOS gir veiledning om dette, blant annet om emnevalg. Det er heller ingen aktive studenter
med utsatt studiestart eller permisjon. Det er derfor intet etterslep av studenter som fortsatt skal
ha et tilbud.
Nedleggelsen har to hovedgrunner:
1. Rekruttering og gjennomføring
Programmet hadde første gang opptak i 2014 og siste i 2018. Det er blitt tatt opp 19 studenter,
hvorav 5 har gjennomført. De lave søkertallene har medført varierende inntakskvalitet.
Opptakskrav til programmet er en bachelorfordypning i engelsk, fransk eller tysk. En student har
hatt fordypning i fransk, resten i engelsk. Disse 18 antas dels å komme fra samme søkermasse som
til masterstudieretningen English Language. Disse to tilbudene ved ILOS er derfor kommet i et
uheldig konkurranseforhold til hverandre.
Masterstudiet LAMUSO er en dobbelgrad, der kandidatene får et vitnemål fra hver institusjon de
går på. Begge institusjoner har årlig opptak til studiet. Studentene tilbringer første studieår ved den
institusjonen de er tatt opp til. Deretter er ordningene ulike. Studenter tatt opp ved UiO må søke
opptak til andre studieår ved UCL siden ILOS ikke tilbyr dette for studenter som er tatt opp her.
Studenter tatt opp ved UCL kan velge om de vil fortsette ved UCL eller ved ILOS. Dette har medført
at ILOS har rekruttert svært få til 2. studieår: Bare 3 studenter er kommet fra UCL.
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2. Problemer med å opprettholde studiekvalitet
UCL og ILOS må forholde seg til nasjonale og lokale regelverk. Studiet framstår derfor ikke som et
helhetlig studium, noe som fører til reelle organisatoriske problemer for studentene og bidrar til
frafallet. En bedre koordinering fra begge institusjonenes institutter har dessuten vist seg å være
umulig grunnet ulikt regelverk. De store forskjellene i studieordningene gjør overgangen fra UiO til
UCL svært vanskelig, og det er problematisk at studentene ikke kan trekke seg fra studiet ved UCL
uten at samtidig å avbryte studiet siden de ikke kan fullføre 2. studieår ved UiO.
Det er også andre problematiske forskjeller for dem som studerer både ved ILOS og UCL:
• Programmet har praksis på 10 studiepoeng. Dette tilsvarer 125 timer ved HF og 240 timer
ved UCL.
• Masteroppgaven på 30 studiepoeng er på 40-60 sider ved ILOS og 80-100 ved UCL
• Opptaksprosessen til 2. studieår er ulik. UCL gjør et fullstendig, nytt opptak basert på GSK.
Dette innebærer forsinkelser og usikkerhet for studenter fra UiO, som ikke automatisk går
videre til sitt andre studieår.
• Arbeidsmengden på emner er svært ulik
• Manglende mulighet til å koordinere emnetilbud: Obligatoriske emner ved én institusjon
overlapper innholdsmessig med emner ved den andre
• Manglende koordinering av veiledning fra 1. til 2. studieår.
• Krav ved UCL om mer enn 60 studiepoeng i 2. studieår.
Både administrasjonen og fagmiljøet ved ILOS har fra starten av vært i kontinuerlig dialog med
UCL om disse problemene. På tross av god vilje fra begge sider er det ikke lykkes partene å finne en
felles studieordning som tilfredsstiller nasjonale og lokale regelverk. I 2017 undersøkte derfor ILOS
som siste utvei muligheten for at studenter tatt opp ved UiO velger om graden skal fullføres ved
UiO eller UCL. Dette viste seg ikke å være mulig.
På grunn av den dårlige rekrutteringen og gjennomføringen, forskjellene i studieordningene ved
UiO og UCL samt at det ikke er mulig for studenter å velge bort studieoppholdet ved UCL, er det et
felles ønske i fagmiljøene ved UiO og UCL om å avslutte dobbeltgradsavtalen. Fagmiljøene ønsker å
finne frem til samarbeidsformer som bedre ivaretar studentenes studiekvalitet, f. eks. økt bruk av
eksisterende Erasmus-avtale.

Etablering av bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi
Bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) bygger på et samarbeid mellom Institutt
for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Institutt for statsvitenskap og
Økonomisk institutt. Disse tre fagmiljøene har de siste årene blant annet huset to SFFer, Centre for
the Study of Equality, Social Organization and Performance (ESOP) og Centre for the Study of
Mind in Nature (CSMN), og en lang rekke store forskningsprosjekter.
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IFIKKs styre går inn for opprettelse av programmet, og det er tilslutning fra de to andre
instituttene ved instituttlederne. Undervisningslederne ved de to andre instituttene har også vært
aktive i utarbeidelsen av programforslaget.
Ingen andre universiteter i Norge har en tilsvarende styrke i fagene filosofi, statsvitenskap eller
samfunnsøkonomi som UiO. Studieprogrammet vil derfor preges av faglig tyngde i alle ledd og
styrke viktige tverrfaglige kontaktflater mellom fagene, som på sikt kan føre til utvidet
forskningssamarbeid.
Studietilbudet vil representere noe nytt i Norge, men oppstod som Philosophy, Politics and
Economics i England i 1920-årene og finnes nå flere steder i verden.1 Vi ønsker å tilby et godt norsk
alternativ til de beste universitetene i England og USA hvor studietilbudet anses som
prestisjeutdanning.
Studieprogrammet vil forene innsikter fra tre store fagområder og slik kvalifisere kandidatene til å
forstå vår tids store samfunnsutfordringer og til å bidra til løsninger ved å bringe et humanistisk
fag i interaksjon med fag som gjør dette fra et samfunnsfaglig ståsted. Studietilbudet vil således
være et svar på regjeringens forventning om at også humaniora kommer tydeligere på banen på
dette feltet.
UiO tilbyr allerede i dag bachelorprogrammer i hvert av de tre fagene med mulighet til å velge et av
de andre fagene som 40-gruppe/støttefag. Å ha et eget bachelorprogram for alle de tre fagene vil
imidlertid muliggjøre en tverrfaglig overbygging gjennom to nyutviklede emner som bidrar til at
studentene ser sammenhengene mellom fagene og tilegner seg en utvidet forståelse av og
innfallsvinkel til det faget en fordyper seg i, sammen med innsikt i de andre fagene. De generiske
ferdighetene fagene gir, vil gi betydelige nye innsikter og perspektiver i de andre to fagene, og slik
sikre tverrfaglige innsikter som det er mer tilfeldig om studentene tilegner seg i dagens tofaglige
bachelormodell. Generiske ferdigheter i kombinasjon med spesifikk fagkunnskap etterspørres i
økende grad. Programmet vil sikre breddekunnskap og generiske ferdigheter i kombinasjon med
fordypning i ett av de tre fagene.
Søkning
Målgruppen for programmet er søkere med interesse for alle de tre fagene, skjæringspunktene
mellom dem og deres samfunnsrelevans. Programmet foreslås etablert med 15 plasser til nye
søkere i 2020.
Alle de tre fagene har i dag god søkning til sine bachelorprogram. Ved opptaket i 2018 var
poenggrensene som følger:

1

Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_politics_and_economics
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ordinær kvote

kvote for førstegangsvitnemål

filosofi

51,7

40

statsvitenskap

54,4

49,3

samfunnsøkonomi

53,4

46,9

Det er derfor grunn til å forvente gode søkere til FPØ samtidig som antall plasser ikke gjør at
programmet kommer i konkurranse med de tre eksisterende bachelortilbudene.
En del bachelorstudenter i filosofi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi velger allerede innenfor
rammen av de eksisterende programmene et fag tilbudt av det andre fakultetet som støttegruppe,
og tendensen synes å være stigende:
bachelorstudenter

siste fem år

samlet siden
2003

Studenter på bachelorstudiet i filosofi* som har valgt
statsvitenskap som støttefag

37

93

Studenter på bachelorstudiet i filosofi* som har valgt
samfunnsøkonomi som støttefag

9

22

Studenter på statsvitenskap bachelor som har valgt filosofi
som støttefag

16

29

Studenter på samfunnsøkonomi bachelor som har valgt
filosofi som støttefag

3

7

*på program for filosofi eller studieretning for filosofi på program for filosofi og idéhistorie
Ressurser
Institutt for statsvitenskap, Økonomisk institutt og IFIKK vil bidra med tilstrekkelig med emner til
at man kan få fordypning i hvert av de tre fagene. Ved fordypningen tar man i hovedsak emner som
allerede tilbys, og studiet vil derfor kreve få ekstra ressurser. Det vil bli tilbudt to tverrfaglige
emner som skal driftes av IFIKK med mindre bidrag fra de andre instituttene: et nytt
innføringsemne og et bacheloroppgaveemne der lærere fra alle de tre fagmiljøene bidra med
undervisning/(gruppe)veiledning til bacheloroppgaven.
På den administrative siden har IFIKK tilstrekkelig ressurser til veiledning og oppfølging av
studentene, mottak av nye studenter og kvalitetssikring av programmet på instituttet.
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Oppbygging
Bachelorprogrammet vil ha en oppbygging som minner om det firfaglige bachelorprogrammet
Kultur og kommunikasjon tilbudt av SV, der HF tilbyr emnene i medievitenskap. Det trefaglige
bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi vil ha slikt innhold:
10 sp
10 sp
30 sp
130 sp

ex.phil.
ex.fac. samfunnsvitenskapelig variant
frie studiepoeng
emnegruppe
70 sp fellesdel
10 sp innføring i filosofi, politikk og økonomi
10 sp bacheloroppgave i filosofi, politikk og økonomi
10 sp obligatorisk emne i filosofi
20 sp obligatoriske emner i statsvitenskap
20 sp obligatoriske emner i samfunnsøkonomi
60 sp valgfri fordypning i enten filosofi
eller statsvitenskap
eller samfunnsøkonomi

Utkast til anbefalt studieløp (Det vil være variasjoner i når emnene bør tas etter første studieår):
6. semester

FPØ3XXXBacheloroppgave i
filosofi, politikk og
økonomi

Fritt emne/

Fritt emne/

Fordypning

Fordypning

Fordypning/

Fordypning/

Fritt emne/

Fritt emne/

Fritt emne/

Fordypning/

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

4. semester

Fordypning

Fordypning

STV1300 - Komparativ
politikk (tilbys hver
vår)

3. semester

Fordypning

Fordypning

ECON1310 Økonomisk aktivitet og
økonomisk politikk
(tilbys vår og høst)

5. semester
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2. semester

SVEXFAC03-Examen
facultatum

FIL1003 – Etikk (tilbys
hver vår)

ECON1210 Forbruker, bedrift og
marked (tilbys vår og
høst)

1. semester

EXPHIL03-Examen
philosophicum

STV1100 - Politisk teori
(tilbys hver høst)

FPØ1XXX- Innføring i
filosofi, politikk og
økonomi (tilbys hver
høst)

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

I den grad det er mulig, vil FPØ-studentene samles i samme gruppe på innføringsemnene i de ulike
fagene.
Studentene behøver ikke å bestemme seg for fordypningsfag før etter et år når de har fått innsikt i
alle tre fagene og forskjellene og likhetene mellom dem.
Det vil bli tilrettelagt for at studentene skal ta et semester i utlandet, fortrinnsvis i femte semester.
Studentene vil kunne benytte utvekslingsavtalene til de tre samarbeidende instituttene.
Det planlegges et praksistilbud, og IFIKK har allerede møtt interesse fra eksterne for å skaffe
praksisplasser, bl.a. fra NHO.
Studiemiljø
I nært samarbeid med studentene vil IFIKK legge til rette for tiltak egnet til å skape kull- og
programfølelse. Dessuten har alle de tre fagene aktive fagutvalg og studentforeninger som blant
annet arrangerer debattkvelder, studieturer og fester. Studenttidsskriftene Filosofisk supplement
på filosofi, Zoon Politikon på statsvitenskap og Observator på økonomi drives av og for studenter
på fagene.
Videre studier
Avhengig av valgt fordypning kvalifiserer kandidatene fra programmet faglig for opptak til følgende
masterprogrammer ved UiO:






Filosofi
Statsvitenskap
Economics
Peace and Conflict Studies
Theory and Practice of Human Rights
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IFIKKs forslag til læringsutbytter
En kandidat fra Program for filosofi, politikk og økonomi
Kunnskap



kjenner godt til et bredt spekter av økonomiske, politiske og filosofiske begreper, og
hvordan de tre fagene griper inn i og relaterer seg til hverandre
har solide kunnskaper innen sin valgte spesialisering
a) Spesialisering i filosofi







har god oversikt over filosofiens hovedområder: metafysikk og bevissthetsfilosofi,
erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, filosofihistorie, etikk og logikk; samt godt innblikk i
hvilke grunnleggende spørsmål i livet og vitenskapen som hører inn under hvilket område,
og hvordan man kan behandle spørsmålene systematisk.
kjenner til ulike filosofiske teorier innen filosofiens hovedområder og hvordan de kan
brukes til å besvare filosofiske spørsmål
kan lete frem og lese seg opp på litteratur om hvordan filosofer i ulike faglige posisjoner
vurderer filosofiske spørsmål
har kunnskap om vestens filosofi fra antikken til i dag, og filosofiens nytteverdi i dagens
samfunn.
b) Spesialisering i statsvitenskap








har kunnskaper om innenriks- og utenrikspolitiske beslutningsprosesser
har grunnleggende kjennskap til politiske systemer, regimeendring og politiske fenomener
som nasjonalisme
har bred kunnskap om analyse av politisk atferd og politiske partiers virksomhet
har innsikt i betingelser for politisk kontroll med forvaltningen, samt utforming og
iverksetting av offentlig politikk
har kunnskaper om politisk filosofi, politiske ideologier, fordelingsteori og politisk etikk
har god innsikt i grunnprinsippene for vitenskapelig analyse og statistisk bearbeiding av
forskningsdata
c) Spesialisering i økonomi






kjenne godt til et bredt spekter av økonomiske begreper
kunne redegjøre for grunnleggende modeller og teorier for hvordan økonomien fungerer, og
hvordan knappe ressurser kan utnyttes på en effektiv måte
vite hvordan du konstruerer økonomiske modeller ved hjelp av logiske resonnementer og
matematisk formulerte sammenhenger
Du skal også ha kjennskap til forutsetningene modellene bygger på og kunne redegjøre for
det økonomiske innholdet i formelle modeller
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kjenne grunnleggende statistiske metoder og metoder for tallfesting og testing av
økonomiske sammenhenger
har bred kunnskap om metoder og teorier brukt til å presisere og analysere
samfunnsøkonomiske spørsmål
Ferdigheter






kan anvende fagkunnskaper i de tre fagene til å belyse ulike problemstillinger, ikke minst
der de tre fagene griper inn i hverandre
kan reflektere over faglig utførelse innen valgt fag, særlig i lys av kunnskaper i de andre to
fagene
har kompetanse i formidling av problemstillinger, også i de tilfeller der kunnskap i de tre
fagene spiller en viktig rolle utover den spesialiserte kunnskap i ett fag
kan beherske faglige verktøy i de tre fagene, med større dybde på noen områder enn andre,
som for eksempel et statistisk programsystem (ved spesialisering i økonomi)
Generell kompetanse









ha oppøvd evne til å presisere problemstillinger, gjennomføre logiske resonnementer og
anvende matematikk
kan planlegge og gjennomføre selvstendig analytisk arbeid innenfor gitte frister, og å
samarbeide med andre analytikere på en konstruktiv måte
ha oppøvd evne til skriftlig og muntlig formidling av kunnskap og resonnementer med vekt
på evne til å skrive klar og korrekt norsk
forstå statistiske begreper og kjenne muligheter og begrensninger for å trekke statistiske
slutninger
ha utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon,
etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
ha tilegnet deg etisk bevissthet og evne til selvstendig arbeid og til organisering og
planlegging av eget arbeid
kjenner til nyere utvikling og debatter innenfor fagene
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Det medisinske fakultets innmelding av studietilbud for studieåret 2020/21
Vi viser til notat av 7. mars om innmelding av studietilbud for studieåret 2020/2021.
Fakultetet ønsker å opprette et 4-årig (deltid) erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk
allmennsykepleie (AKS) og nedlegge masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie.
Opprettelsen av et masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er knyttet til prosessen
rundt forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS).
Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er sendt
på høring, med frist 1. juli. Den er tenkt å tre i kraft 1. januar 2020. Helse- og omsorgsdepartementet
ønsker å innføre offentlig spesialistgodkjenning av kandidater med masterutdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie (AKS). Slik fakultetet forstår det, må det skje en endring i forskrift om spesialistutdanning
og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Endringer i denne forskriften er foreløpig ikke sendt på
høring, og tidshorisonten er dermed uklar. At uteksaminerte kandidater kan oppnå spesialistgodkjenning er
grunnlaget for fakultetets tro på bedre rekruttering og gjennomføring enn ved det eksisterende
masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie.
Fakultetet ønsker likevel allerede nå å foreslå opprettelse av et 4-årig (deltid) erfaringsbasert
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) med opptak studieåret 2020/2021, med disse
forbeholdene:




Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om opprettelse i styremøtet 21. mai 2019.
Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie blir
ferdig i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet studieåret 2020/2021, 13. desember.
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger endres til å omfatte
avansert klinisk allmennsykepleiere i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet studieåret
2020/2021, 13. desember.

Hvis fakultetsstyret slutter seg forslaget om opprettelse av nytt studieprogram i avansert klinisk
allmennsykepleie, må de samtidig slutte seg til nedleggelsen av studieprogrammet Avansert geriatrisk
sykepleie (MFME-GERSY) fra og med studieåret 2020/2021.

Det medisinske fakultet
Telefon: 22 84 53 00
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Telefaks: 22 84 53 01
2. et., 0372 Oslo
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no
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Det 4-årige (deltid) erfaringsbaserte masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie ved Institutt for
helse og samfunn har over tid hatt et lavt antall søkere til studieprogrammet og dårlig gjennomføring.
Hvis fakultetet foreslår nedleggelse av Avansert geriatrisk sykepleie og opprettelse av Avansert klinisk
allmennsykepleie så forutsetter fakultetet å kunne omdisponere 20 studieplasser fra Avansert geriatrisk
sykepleie til Avansert klinisk allmennsykepleie.
Etter fakultetsstyret behandling 21.mai 2019 vil fakultetet eventuelt bekrefte denne innmeldingen og
oversende begrunnelser og tentativ programplan for studiet i avansert klinisk allmennsykepleie, samt en
plan for utfasing for studenter på avansert geriatrisk sykepleie.
I listen over planlagte studietilbud ved UiO studieåret 2019/2020 ønsker vi at MFNOMA – NOMA-studenter,
Det medisinske fakultetet fjernes. Dette var kvoteordningen og hadde siste opptak våren 2014.

Med hilsen
Ivar P. Gladhaug
dekan
Unn-Hilde Grasmo-Wendler
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Mette Groseth Langballe
+4722845326, m.g.langballe@medisin.uio.no
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Til: Universitetsdirektøren.

Dato: 21. mai 2019,
saksnummer: 2019/1527

Endring av studietilbud ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
I oversikten over UiO´s studietilbud, mangler følgende studietilbud meldt inn tidligere:
 Honours-programmet, studieretning realfag, som starter opp fra og med studieåret
2019/20.
 Forskerlinjen del I, hvor det første kullet fullfører våren 2019.
Det er tidligere anført at Forskerlinjen del I vil bli fulgt opp av Forskerlinjen del II,
masternivå. MN-fakultetet har nå vedtatt opprettet Forskerlinjen del II. Dette studiet starter
opp høsten 2019, det vil være på 30 studiepoeng. Mer informasjon om Forskerlinjen del II vil
bli tilgjengelig på studiets nettside.
Naturfagssenteret sitter på unik kompetanse om naturfag i skolen. MN-fakultetet er svært
takknemlige for at Naturfagsenteret vil bidra med relevante EVU-tilbud for skolesektoren,
eventuelt også i samarbeid med relevante miljøer ved MN-fakultetet og UiO forøvrig. MNfakultetet mener dette vil gi svært viktige bidrag til å løfte realfaglig fokus tidlig i skolen og
dermed til fremtidens samfunnsborgere.
Naturfagssenteret har siden oppstart av studietilbudet «NATDID4901V – Naturfagdidaktikk
for lærerutdannere», 30 studiepoeng, samarbeidet faglig med ILS. Det er nå avtalt mellom
ILS ved UV-fakultetet og Naturfagssenteret ved MN-fakultetet at dette studietilbudet
overføres helt til MN-fakultetet fra og med høsten 2019. Studietilbudet skal fortsatt være
fullstendig eksternt finansiert.
MN-fakultetet har gitt sin tilslutning til oppstart av Naturfagssenteret sitt nyutviklede unike
EVU-tilbud: «Elever med stort læringspotensial i realfag». Studietilbudet vil være på 15
studiepoeng og gå over 2 semestre (høst+vår) med oppstart første gang høsten 2020.
Studietilbudet vil være eksternt finansiert. For nærmere omtale av dette studietilbudet vises til
vedlegg. Ytterligere detaljert utarbeiding av studietilbudet samt utarbeidelse av detaljert
økonomisk plan, vil pågå fremover.
Som det fremgår av vedlagte notat datert 01.03.19, er navnet på det 2-årige
masterprogrammet MNM2-ENT ikke helt dekkende i forhold til fagfeltet programmet tilhører
og programmets faglige innhold. Som oppfølging av InterAct-prosessen endret
masterprogrammet navn fra «Innovation and Entrepreneurship» til «Entrepreneurship». I lys
av fagfeltet og programmets faglige innhold, har MN-fakultetet godkjent at programmet
endrer navn til «Entrepreneurship and Innovation Management» for studenter som tas opp til
studiet høsten 2020 eller senere. Denne siste navneendringen skyldes ikke noen form for
faglig endring av innholdet i programmet.
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Ved opprettelsen av det suksessfulle bachelorprogrammet i digital økonomi og ledelse, ble det anført at
det også ville bli utviklet et tilbud på masternivå. MN-fakultetet har nå vedtatt at det fra og med høsten
2020 opprettes et 2-årig masterprogram, i Informatikk: digital økonomi og ledelse/Informatics: digital
economy and leadership. Som en naturlig videreutvikling og styrking av studietilbud har MN-fakultetet
vedtatt at den eksisterende studieretningen «Informasjonssikkerhet» ved masterprogrammet
«Informatikk: Programmering og systemarkitektur», opprettes som eget masterprogram fra og med
høsten 2020. Dette nye masterprogrammet vil bli lagt til Institutt for informatikk (IFI), og er et faglig
samarbeid med Institutt for teknologisystemer (ITS). Fra og med høsten 2020 vil de øvrige
studieretningene «programvare og distribuerte systemer» og «nettverk», bli nedlagt som egne
studieretninger, men selvsagt fortsatt være fagområder innen masterprogrammet «Informatikk:
Programmering og systemarkitektur».
For mer detaljert informasjon om bakgrunnen for disse foreslåtte endringene, se vedlagte
notater. Etableringene av de nye studietilbudene har vært drøftet i MN-fakultetets
Studieutvalg og i dekanatet.
De ovennevnte endringer som betinger studieplasser, vil bli dekket opp av interne
omdisponeringer av MN-fakultetets totale opptaksramme. For studieåret 2019/20 vil vi
synliggjøre dette når vi angir overbooking.
For studieåret 2020/21, vil vi omtale dette i skrivet med frist 01.10.19, med mindre det senere
skulle komme friske studieplassmidler til fordeling for studieåret 2020/21.
Med vennlig hilsen
Knut M. Mørken
studiedekan
Anne-Lise S. Hansen
seniorrådgiver
Vedlegg:
 Notatene «Naturfagssenteret og EVU» og «Naturfagssenteret og EVU tilbud: Elever med stort
læringspotensial i realfag».
 Notat «Opprettelse av nye masterprogram i informatikk fra høsten 2020, nedleggelse av studieretninger fra
2020 og forslag om navneendring master i Entrepreneurship».

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert
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NATURFAGSENTERET OG EVU
Naturfagsenteret ønsker å bli vurdert som kompetent til å tilby EVU.
Naturfagsenteret ble etablert i 2003 som en del av regjeringens satsning på realfag. Det er i
dag ti nasjonale sentre som er opprettet for å være en støtte for skole og barnehager
innenfor ulike tema. De nasjonale sentrene har vært drevet av Utdanningsdirektoratet
gjennom oppdragsbrev, men fra 01.01.2018 ble alle de nasjonale sentrene en del av sin
vertsinstitusjon. Slik ble Naturfagsenteret en del av UiO.
Naturfagsenteret har sammen med andre universiteter og Høyskolen tilbudt flere EVU for
lærere over hele landet. Vi har tidligere ikke hatt muligheten til å tilby EVU selv, derfor har vi
samarbeidet med andre UH-institusjoner og ILS og flere institutter ved MN-fakultetet ved
UiO.
Nå ønsker Naturfagsenteret å kunne tilby EVU selv. Sammen med andre på MN-fakultetet
kan vi tilby flere nasjonale videreutdanningstilbud som handler om vår spisskompetanse:
 naturfagdidaktikk og forskning innen naturfagdidaktikk for lærerutdannere
 kompetanseutvikling knyttet til elever med stort læringspotensial
 kompetanseutvikling innen teknologi og programmering
Forskning og kompetanse på Naturfagsenteret
På Naturfagsenteret er det viktig at forskning inngår som en naturlig del av vår portefølje og
bidrar til å videreutvikle vårt arbeid sammen med skolene. Det betyr at vår forskning bør
være praksisnær og nært knyttet til utviklings- og implementeringsarbeid. Det skal være tett
kobling mellom utvikling og forskning (FoU). Vi ønsker å videreutvikle rollen vår som en
drivkraft innenfor naturfagdidaktikk i Norge. På sikt ønsker vi også å markere oss
internasjonalt.
Vårt utviklings- og forskningsarbeid skal bidra til å skape en skole der naturfag integreres
med flere fag, der elever opplever mestring, får kompetanse innen livsmestring, tar
bærekraftige valg og som gjennom kreativitet og kritisk tenkning kan møte de fremtidige
utfordringene. Forutsetningen for å komme dit er at vi legger til rette for elevers
dybdelæring.
Det betyr at Naturfagsenterets forskning har dybdelæring i naturfag som overordnet mål.
Det betyr igjen at senterets forskning har fokus på kjennetegn ved undervisning som bidrar
til dybdelæring, hvordan slik undervisning kan planlegges og hvordan undervisningsressurser
kan utformes for å legge til rette for dybdelæring. Dette er også i tråd med den nye
læreplanen i skolen som kommer høsten 2020; fagfornyelsen.
I dag har Naturfagsenteret 11 ansatte med forskningskompetanse: en professor, 7
førsteamanuenser og 3 førstelektorer. I tillegg kan vi nevne at Naturfagsenteret hører til

V-sak 10 - side 49 av 110

KURT nettverket ved MN-fakultetet som har en Professor i naturfagdidaktikk, Ellen Karoline
Henriksen (https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/kurt/)
I tillegg har vi satt i gang flere prosesser for å styrke vår naturfagdidaktiske kompetanse.





I løpet av 2019 vil vi ansette en proff II i naturfagdidaktikk
Det vil bli levert inn minst en søknad om opprykk fra førsteamanuensis til professor i
løpet av 2019
Vi har flere ansatte (minst 4 personer) som ønsker opprykk fra lektor til førstelektor – her
planlegger vi å nedsette en egen gruppe der vi jobber målrettet med dette arbeidet.
Vi har noen ansatte i administrative stillinger, men som har potensiale til å drive
forskning. Vi har utarbeidet et notat for å omgjøre deres stillinger til lektorstillinger.

I vedlegg 1 er det en mer utfyllende tekst om vår kompetanse.
Overføre NatDid 4901V fra ILS til Naturfagsenteret
Vi gjennomfører et EVU tilbud (NatDid 4901V for lærerutdannere) i samarbeid med ILS, som
vi ønsker vi å overta ansvaret for:
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/NATDID4901V/index.html
Dette emnet er det vi som har tatt initiativ til, vi har definert innholdet, vi planlegger og
gjennomfører samlingene og tar hovedvekten av veiledning og studentoppfølging. ILS var
viktige for oss da vi startet (høst 2017) fordi vi på den tiden ikke var en del av UiO. I mail
datert 9. januar 2019 bekrefter Hilde Maria Madsø Jacobsen, fra ILS, at de også mener at vi
bør overta EVU-studiet, se mail nedenfor.
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Argumenter for at Naturfagsenteret bør få gi emner
1. Vi har eget kompetansefelt: Naturfagdidaktikk
2. Det er mer effektivt og mindre byråkratisk
3. Emnet i NatDid4901 har i realiteten vært gitt av Naturfagsenteret, og tilbakemeldingene
er svært gode og viser at det har fungert. Studentene påpeker at vi har dekket et behov
de har kjent på lenge men som de ikke kan få andre steder.
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Vedlegg 1

Naturfagsenterets kompetanse
Naturfagsenteret ble en del av UiO i 2018
Naturfagsenteret ble etablert i 2003 som en del av regjeringens satsning på realfag. Det er i
dag ti nasjonale sentre som er opprettet for å være en støtte for skole og barnehager
innenfor ulike tema. De nasjonale sentrene har vært drevet av Utdanningsdirektoratet
gjennom oppdragsbrev, men fra 01.01.2018 ble alle de nasjonale sentrene en del av sin
vertsinstitusjon. Slik ble Naturfagsenteret en del av UiO. Nå inngår senterets grunnbevilgning
i UiOs tildeling fra KD. Her følger teksten om Naturfagsenterets oppdrag fra UiOs
oppdragsbrev:
Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for
naturfag i opplæringen overføres til Universitetet i Oslo fra og med 1. januar 2018,
(2017- 2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.
Universitetet i Oslo skal gjennom sin virksomhet bidra til økt kvalitet i
naturfagopplæringen. Midlene skal bidra til å utvikle ressurser, arbeidsmåter og
læringsstrategier som legger til rette for økt kompetanse, motivasjon og interesse for
naturfag både i barnehagen og grunnopplæringen. Tiltak skal være rettet mot alle barn
og unge, også de som strever med naturfag, og de med stort læringspotensial.
Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig emne, og det er også er en del av naturfaget.
Universitetet i Oslo skal bidra til økt kunnskap om de ulike dimensjonene ved bærekraftig
utvikling.
Universitetet i Oslo skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær
aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er
lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler
og PP-tjenesten. Universitetet i Oslo skal bidra til at barnehager og skoler får økt
kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
Universitetet i Oslo skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i
deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Universitetet i Oslo
skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor
naturfag.
Avtaler om tilleggsoppdrag som er inngått mellom senteret og Utdanningsdirektoratet
før Universitetet i Oslo formelt overtar ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil
videre. Dette gjelder følgende oppgaver:
 Oppfølging av strategien «Tett på realfag» - nasjonal strategi for realfag i
barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) ut strategiperioden, herunder
realfagskommuner og realfagsløyper (realfagsløyper.no)
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 Videreføre Den naturlige skolesekken (natursekken.no)
 Videreføre Lektor2-ordningen (lektor2.no)

Hva betyr oppdragsbrevet i praksis?
Her følger en kort oppsummering av vår virksomhet.

Spisskompetanse
Vår spisskompetanse handler om god naturfagundervisning (naturfagdidaktikk) i skole og
barnehage.
Vi har i lang tid brukt personalmøtene til å utvikle vår
fellesforståelse av hva god naturfagundervisning handler om. Vi
har delt med hverandre forskningslitteratur, egen forskning og
erfaring med praksisfeltet. Vi har øvd oss på å bruke vår egen
teori til å utvikle utforskende undervisningsopplegg. Sammen
med lærere i Oslo kommune har vi testet ut
undervisningsoppleggene i deres klasserom og gjort justeringer
underveis. Dette har gitt oss et solid grunnlag for å sette sammen
et teoretisk rammeverk for naturfagundervisning som vi har kalt
Kjernen i god naturfagundervisning.
I november kom siste nummer i tidsskriftet vårt NATURFAG der vi alle har bidratt med
artikler som beskriver Kjernen i god naturfagundervisning. Målgruppen for tidsskriftet er
lærere.
Parallelt utvikler vi nettressursene Realfagsløyper som lærerkollegiet på skoler eller ansatte i
barnehager kan ta i bruk for å diskutere hvordan de kan legge til rette for god
naturfagundervisning. Artikler fra tidsskriftet og de utforskende undervisningsoppleggene
blir brukt som eksempler.

Målgruppene
Vi har flere målgrupper som vi samarbeider med og som våre «produkter» er rettet mot.
Barnehager: Barnehagene fikk ny rammeplan for et par år siden der blant annet emner
innen naturfag og teknologi er løftet fram. Sammen med eiere og ledere av barnehager gir vi
kompetanseutviklingstilbud til ansatte gjennom nettverkssamlinger og
kompetanseutviklingsressurser. I tillegg har vi nettressurser som er tilpasset rammeplanen
og som de ansatte kan bruke sammen med barna. Vi arrangerer en konferanse,
Forskerfrøkonferansen, en gang i året, der møter vi ca. 300 barnehageansatte.
Skoler: Våren 2017 startet arbeidet med å revidere læreplanene for grunnskolen, den
såkalte fagfornyelsen, som skal implementeres høsten 2020. Til våren 2019 starter arbeidet
med å revidere læreplanene i videregående skole. Det betyr at vi må revidere våre ressurser
og tilpasse dem de nye planene. Vi har flere nasjonale prosjekter (se beskrivelse av disse
seinere i notatet) og flere nettressurser (se beskrivelse nedenfor) som må sees på med nye
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øyne. Arbeidet med nettressursene er godt i gang. Vi har innledet et samarbeid med skolene
i Asker kommune for å gjøre tilpasningen så praksisnær som mulig. Ettersom arbeidet vårt
med Kjernen i god naturfagundervisning sammenfaller godt med de nye læreplanene, vil
mye av arbeidet vårt både i de store nasjonale prosjektene og det vi har utviklet i de seinere
årene på nettet passe som hånd i hanske med de nye læreplanene. Her er det kun
justeringer som må til.
En gang i året arrangerer vi Naturfagkonferansen der vi møter ca. 400 naturfaglærere over
hele landet.
Lærerutdannere i UH-sektoren: Lærerutdanningen gjennomgår en stor reform med
innføring av 5-årig studie og master. I tillegg skjer det en stor reform av UH-sektoren der
flere av høgskolene nå er blitt universiteter, eller er i prosess for å bli universiteter. Dette
har ført til at UH institusjonene har ansatt mange nye med PhD som skal undervise
lærerstudentene. Innenfor naturfag har dette ført til mange nye ansatte med
naturvitenskapelige PhD og lite formell kompetanse innen naturfagdidaktikk.
Derfor har vi på Naturfagsenteret i samarbeid med ILS (Institutt for lærerutdanning og
skoleutvikling) utviklet et 30 studiepoengs tilbud for disse lærerutdannerne i
naturfagdidaktikk og forskning innenfor naturfagdidaktikk. Utdanningen går over 2 år, og
eksamensoppgaven er et utkast til en forskningsartikkel som handler om et
forskningsprosjekt de har gjennomført i løpet av studiet. Det er allerede etterspørsel etter
studium nummer to. Gjennom studiet får studentene formell kompetanse i å undervise,
veilede og selv drive forskning innen naturfagdidaktikk. Vi har 29 studenter fra 14 ulike UHinstitusjoner i det pågående studiet.
Per i dag finnes det svært lite av denne type tilbud til lærerutdannere, og med nye krav om å
formalisere den pedagogiske/didaktiske kompetansen i UH opplever vi at dette tilbudet
dekker et stort behov, og som vi sammen med MN-fakultetet kan ta et nasjonalt ansvar for å
tilby.
I tillegg arrangerer vi en årlig 3-dagers samling/konferanse for de som underviser
naturfag/naturfagdidaktikk for barnehagelærer- og lærerstudenter. Der møter det ca. 70
UH-ansatte.
PP tjenesten, dette er en ny målgruppe for oss, men den har blitt relevant gjennom vårt 3årige prosjekt om forskning på hvordan skolen og andre aktører kan gi elever med stort
læringspotensial et bedre tilbud. Disse elevene er en forsømt gruppe som alle har trodd
klarte seg selv, men som viser seg å ha store utfordringer. Nå diskuterer vi å utvikle et
etterutdanningstilbud på dette feltet for lærere i samarbeid med Oslo kommune. Det er
professor Ella C. Idsøe som driver prosjektet hos oss, og hun er blant dem med best
kompetanse på dette feltet i Norge. Her har vi potensialet til å gi et nasjonalt tilbud, gjerne i
samarbeid med andre på MN-fakultetet.

Aktivitetene på Naturfagsenteret
Kort oppsummert handler våre aktiviteter om tre hovedområder:
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1. Utvikling av læringsressurser,
2. Utvikling av lærerkompetanse
3. Klasseromsnær forskning
Disse hovedområdene kommer til uttrykk gjennom flere av våre prosjekter, ordninger og
nettressurser, og mange av dem er nasjonale.

Hovedområde 1: Utvikling av læringsressurser
Vi har siden Naturfagsenteret ble etablert i 2003 utviklet ressurser på nett som er gratis
tilgjengelige for alle:
 naturfag.no – undervisningsressurser for lærere i grunnskole og videregående skole
 forskerfro.no – undervisningsressurser for barnehageansatte
 realfagsløyper.no - kompetanseutviklingsressurser for ansatte i barnehage og skole
 viten.no – undervisningsopplegg for elever

Hovedområde 2: Utvikling av lærerkompetanse
Vi har tett kontakt med lærere gjennom de store prosjektene som Lektor2 og Den naturlige
skolesekken, der målet er å videreutvikle læreres kompetanse. I tillegg har vi utviklet
læringsressurser for utvikling av læreres kompetanse som realfagsløyper.no.
Etter- og videreutdanningstilbud (EVU)

Naturfagsenteret har sammen med andre universiteter og Høyskolen tilbudt flere EVU for
lærere over hele landet. Vi har tidligere ikke hatt muligheten til å tilby EVU selv, derfor har vi
samarbeidet med andre UH-institusjoner og ILS og flere institutter ved MN-fakultetet ved
UiO.
Naturfagsenteret ønsker å kunne tilby EVU selv. Sammen med andre på MN-fakultetet kan vi
tilby flere nasjonale videreutdanningstilbud som handler om vår spisskompetanse:
 naturfagdidaktikk og forskning innen naturfagdidaktikk for lærerutdannere
 kompetanseutvikling knyttet til elever med stort læringspotensial
 kompetanseutvikling innen teknologi og programmering

Hovedområde 3: Klasseromsnær forskning
På Naturfagsenteret er det viktig at forskning inngår som en naturlig del av vår portefølje og
bidrar til å videreutvikle vårt arbeid sammen med skolene. Det betyr at vår forskning bør
være praksisnær og nært knyttet til utviklings- og implementeringsarbeid. Det skal være tett
kobling mellom utvikling og forskning (FoU).

Visjonen vår
Vi ønsker å videreutvikle rollen vår som en viktig drivkraft innenfor naturfagdidaktikk i Norge.
På sikt ønsker vi også å markere oss internasjonalt.
Vi ønsker at vårt utviklings- og forskningsarbeid skal bidra til å skape en skole der naturfag
integreres med flere fag, der elever opplever mestring, får kompetanse innen livsmestring,
tar bærekraftige valg og som gjennom kreativitet og kritisk tenkning kan møte de fremtidige
utfordringene. Forutsetningen for å komme dit er at vi legger til rette for elevers
dybdelæring.
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Det betyr at Naturfagsenterets forskning har dybdelæring i naturfag som overordnet mål.
Det betyr igjen at senterets forskning har fokus på kjennetegn ved undervisning som bidrar
til dybdelæring, hvordan slik undervisning kan planlegges og hvordan undervisningsressurser
kan utformes for å legge til rette for dybdelæring.
Dybdelæring innebærer at elever skal utvikle kunnskaper og ferdigheter slik at de oppnår
kompetanse til å kunne løse naturfaglige problemstillinger i andre kontekster og nye
situasjoner. Dybdelæring er en flerdimensjonal tilnærming til læring som også innbefatter
emosjonell og sosial kompetanse. Undervisning som bidrar til dybdelæring er kjennetegnet
ved at elevene blir motivert for å lære, er aktive i egen læringsprosess og reflekterer over
egen læring. Slik undervisning har tydelig progresjon, varierte aktiviteter og foregår gjerne
på tvers av fag og læringsarenaer. Læreren inntar rollen som veileder ved å støtte og tilpasse
undervisningen underveis. Vår forskning skal bidra til å konkretisere dette.

Hvor er vi i dag?
Vi har 11 ansatte med forskningskompetanse:
 en professor
 7 førsteamanuenser
 3 førstelektorer
Av eksternfinansierte forskningsprosjekter har vi følgende:
 3-årig prosjekt med midler fra Equinor og som handler om elever med stort
læringspotensial
 Midler fra den desentraliserte ordningen til følgeforskning av realfagsløypeimplementeringen.
 Søknad inne hos Forskningsrådet sammen med Folkehelseinstituttet, med frist 13.
februar 2019.
I tillegg har flere av oss drevet eller vært deltakere i forskningsprosjekter som nå er avsluttet,
men vi har data som vi fortsatt publiserer på. Vi samler også inn data gjennom Lektor2 og
Den naturlige skolesekken som vi etter hvert skal publisere på.
På følgende side er det samlet opp et utvalg artikler og bøker vi har publisert
https://www.naturfagsenteret.no/c2076460/artikkel/vis.html?tid=2059296
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Naturfagsenteret og EVU tilbud:
Elever med stort læringspotensial i
realfag
Naturfagsenteret ønsker å bli vurdert som kompetent til å tilby EVU om elever med stort
læringspotensial i realfag. Dette er et tilbud vi i samarbeid med UED i Oslo kommune ønsker
å tilby et utvalg lærere i Osloskolene. Studiet varer ett år og er på 15 studiepoeng, se vedlegg
1. Dette er det første i sitt slag i Norge.
Det er etablert et team som er faglig ansvarlige for studiet, og som skal bestå av Professor
Ella Idsøe, førsteamanuensis Berit Haug og leder og førsteamanuensis Merethe Frøyland
som alle er ansatt ved Naturfagsenteret og Safina de Klerk s….som jobber med ved
talentsenteret på Tekniksk Museum i Olso. Idsøe har hovedansvaret og er den fremste
eksperten i Norge på elever med stort læringspotensial og deres behov for differensiering.
Hun har gjennom de siste årene hatt tilsvarende kompetansekurs for lærere i Stavanger og
Bærum kommuner. For mer informasjon se vedlegg 2. Safina de Klerk har opparbeidet seg
solid erfaring med elevgruppa gjennom sitt arbeid med talentsenteret ved Teknisk museum,
mens Haug og Frøyland representerer til sammen en solid og bred naturfagdidaktisk
kompetanse (se også søknad om godkjenning av vårt EVU tilbud til lærereutdannere, NatDid
4901V, der vi redegjør for vår naturfagdidaktiske kompetanse).
I perioden 2017-2020 har Idsøe vært ansvarlig for utvikling av didaktisk opplegg og utprøving
av forskjellige differensieringsstrategier for elever med stort læringspotensial på
Talentsentrene i realfag i Norge. Dette er en nasjonal satsing initiert av
Kunnskapsdepartementet, der det piloteres talentsentre ved Teknisk museum i Oslo, VilVite
i Bergen, Vitensenter i Trondheim og Nordnorsk Vitensenter. Idsøe driver også
følgeforskning på denne satsningen.) Dette har gitt henne god kjennskap til elevenes
differensieringsbehov i realfag.
Forskningsmessig anbefales dybdelæring og utforskende undervisning som
differensieringstiltak i realfag for elever med stort læringspotensial. Ved Naturfagsenteret
finnes flere personer som har førstekompetanse i akkurat dette, og Haug og Frøyland vil
bidra med dette i studiet. I tillegg har vi på naturfagsenteret Prof II Sibel Erduran fra Oxford
University som viktig støttespiller for dette kurset. Detaljer om innhold og pris vil komme.
Det er et statlig ønske å sette fokus på denne elevgruppen, og gjennom Realfagssatsningen
er det satt i gang tiltak spesielt innen realfagene for denne målgruppen. Derfor er det
nærliggende å ta utgangspunkt i realfagene når vi for første gang tilbyr EVU for lærere om
denne elevgruppen. Derfor hører et slikt EVU hjemme på MN-fakultetet.
På sikt ser vi for oss et samarbeid med andre fakultet for å kunne tilby tilsvarende innenfor
andre fag. Vi samarbeider med Oslo kommune, derfor vil Oslo kommune velge ut deltakerne
dette første året, basert på de minstekravene dette studiet setter.
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Vedlegg 1:

Elever med stort læringspotensial i realfag

Kort om emnet
Emnet er laget for barneskolelærere som ønsker å utvikle egen kompetanse
innen differensiering i klasserommet, med spesielt fokus på elever med stort læringspotensial
i realfag. Emnet vil gi deg god innsikt i hva som karakteriserer disse elevene, hvordan kan
potensialet bli identifisert i klasserommet, og hvilke realfagdidaktiske differensierings
strategier som kan brukes for å gi disse barna nok utfordringer i realfag. Du vil få anledning
til å arbeide med utforskende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter, dybdelæring innenfor
realfagene. I tillegg vil det legges til rette for erfaringsdelinger mellom kollega og diskusjoner
basert på både norsk og internasjonalt litteratur. I løpet av studiet vil du planlegge og
gjennomføre differensiert undervisning fra læringsmål til vurdering i eget klasserom.
Emnet er utviklet av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret er ansvarlig for det faglige innholdet i
emnet.

Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om og forståelse for
 norsk og internasjonalt litteratur om elever med stort læringspotensial


karakteristika blant elever med stort læringspotensial i realfag



kartleggings strategier



læringsbehov blant elever med stort læringspotensial



ulike strategier for differensiert undervisning i klasserommet



ulike vurderingsstrategier for å måle progresjon i realfagene

Ferdigheter til å


Kartlegge elevenes stort og ekstraordinært læringspotensial i realfag



anvende teori og forskning til å velge ut passende differensierings strategier for å
respondere på elevenes læringsbehov



planlegge og gjennomføre et differensiert opplegg i eget klasserom



reflektere over eget opplegg og gi forslag til forbedring
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Generell kompetanse til å


Forstå og diskutere hvilket læringsbehov elever med stort læringspotensial i realfag
har



Planlegge og gjennomføre differensiert undervisning i realfag

Opptak og adgangsregulering
Den primære målgruppen for emnet er ansatte i barneskolen.
Vi henvender oss til dem som mangler kompetanse i differensiert undervisning generelt, men
spesielt for elever med stort læringspotensial, eller som trenger å videreutvikle dette
kompetanseområdet. Det anbefales at minst to personer fra samme skole deltar på emnet.

Søkere må dokumentere følgende:


GSK (generell studiekompetanse)



Godkjent lærerutdanning (1-10), jobbet i skolen i minst to år lærerstilling og ha fast
stilling ved en av Oslo skolene

Emnet har kapasitet til 50 studenter. Gjennomføringen av studiet er avhengig av at minst 20
lærere melder seg på studiet.

Undervisning
I dette emnet vil du delta i en serie seminarer der du arbeider i større og mindre grupper.
Du vil få mange anledninger til å utveksle erfaringer og å diskutere de aktuelle temaene
underveis i studiet. Du vil få anledning til å bruke identifiserings strategier, planlegge
differensiert undervisning i egent klasse, og dele erfaringer med hverandre. Som student på
dette emnet vil du få god trening i å forstå andre synspunkter og erfaringer og ta imot kollega
veiledning. Emnet gir deg derfor god trening i å veilede andre kollegaer på egen skole i dette
temaet.

Organisering av undervisningen:
Undervisningen er samlingsbasert og det vil tilbys 2 samlinger à to dager pr. semester.
Oppstart kl.10 på dag 1 og slutt kl. 16 på dag 2. Disse samlingene foregår på konferansehotell
i Oslo-området. Du vil få oppgaver å arbeide med mellom samlingene.
Undervisningen består av 5 økter:
1. Definisjon og karakteristika blant elever med stort læringspotensial i realfag
2. Kartleggings strategier i forskning og praksis
3. Differensierings strategier
4. Planlegging av differensiert undervisning
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5. Eksamens samling

Obligatoriske forhold i undervisningen:


Refleksjonsnotat basert på gjennomført undersøkelse blant elever i klasserommet



Muntlig presentasjon av utviklingsarbeidet og muntlig feedback på andres
presentasjoner.



Deltagelse i undervisningen (80% tilstedeværelse)

Adgang til undervisning
Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen
Eksamensoppgaven innebærer at du planlegger og gjennomfører differensiert undervisning fra
læringsmål til vurdering i eget klasserom. Eksamen må bestås for å bestå emnet. Det er to
sensorer på eksamen.

Eksamensspråk
Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage


Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen


Syk på eksamen / utsatt eksamen



Ta eksamen på nytt

Tilrettelagt eksamen
Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene
delta i en mer omfattende evaluering.
Videreføring av emnet etter vår 2021 besluttes på bakgrunn av evalueringen.
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VEDLEGG 2: Ella Idsøe
Kort CV
 Ella Cosmovici Idsøe er ansatt som professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt
Senter for Naturfag i Opplæringa, under MN fakultetet ved Universitetet i Oslo.
 Hun har jobbet i mange år med tema elever med stort læringspotensial og er den
største eksperten i Norge på tematikken.
 Hun har en PhD fra 2006 med temaet Identifisering av og klasseromstiltak for
evnerike elever i matematikk og språk;
 Hun fikk Mensaprisen i 2015 for forskning på og engasjementet for evnerike barn.
 Hun har vært en del av Jøsendalsutvalget og skrevet rapporten «Mer å hente. Bedre
læring for elever med stort læringspotensial».
 Hun er medforfatter av boka “Våre evnerike barn: En utfordring for
skolen”(Kristiansand: Fagbokforlaget, 2011) og forfatter av bokene “Elever
med Akademisk talent i skolen” (Oslo: Cappelen Damm, 2014), Differensiering i
skolen fra planlegging til praksis (Oslo: Cappelen Damm, 2019).
 Hun har jobbet siden 2017 med å utvikle kompetanse om differensiering for elever i
realfag via Talentsentrene i Norge. Hun er involvert i forskjellige prosjekter som
handler om elever med stort læringspotensial og har forsket og publisert både
forskningsartikler og bokkapitler om disse temaene.

Praktisk kompetanse
 Hun holder kurs om tematikken med jevne mellomrom for lærere. Hun har holdt
kompetansekurs for lærere i både Stavanger kommune og Bærum kommune og bygd
lærernettverk som fortsatt jobber med tematikken.
 Hun har holdt kurs om elever med stort læringspotensial ved Masterprogrammene ved
Universitetet i Stavanger og Kristiansand.
 Hun har bidratt til Realfagsløypene-kompetansepakker for skolene, spesielt på en
pakke som handler om elever med stort læringspotensial i realfag.
 Har vært involvert i forskjellige prosjekter/rapporter sammen med Udir angående
differensiering for elever med stort læringspotensial.
 Hun har holdt kurs og veiledet talentsentrene angående differensiert undervisning for
elever med talent i realfag.

V-sak 10 - side 62 av 110

NOTAT til MN-fakultetet 1.3.2019

Opprettelse av nye masterprogram i informatikk
fra høsten 2020, nedleggelse av studieretninger
fra 2020 og forslag om navneendring master i
Entrepeneurship
Institutt for informatikk ønsker å opprette to nye norsk og engelskspråklige masterprogrammer fra
høsten 2020 et masterprogram i Informatikk, digital økonomi og ledelse og er et masterprogram i
informatikk; informasjonssikkerhet. Det ble opprettet et nytt bachelorprogrammet i informatikk:
digital økonomi og ledelse høsten 2017. Et studietilbud innenfor informasjonssikkerhet finnes i dag
som en studieretning på Informatikk: programmering og systemarkitektur.
Bachelorprogrammet i Informatikk: digital økonomi og ledelse har siden oppstarten i 2017 hatt
svært stor søkning. Et masterprogram i Informatikk: digital økonomi har vært planlagt siden
bachelorprogrammet ble opprettet. Masterkandidatene er tenkt utdannet for å ta ansvar for ledelse
av digitaliseringsprosesser, i roller som brobygger mellom forretning og digital teknologi. I hele
verden er det i dag stor mangel på kandidater som har den teknologiske forståelsen for
kundeløsninger og bakenforliggende systemer, og som har forretningsforståelse nok til å definere og
analysere data og bygge forretningsmodeller til en digital hverdag.
Informasjonssikkerhet er et fagområde med økende etterspørsel fra studenter, næringsliv og på
politisk nivå. Sikkerhetskompetanse er både en bredde og en spesialistutdanning. I bredden må alle
skjønne hva informasjonssikkerhet er og hvorfor ingeniører og IT-arkitekter må tenke sikkerhet, ikke
bare i designfasen, men i hele livssyklusen av IT-systemer. Samtidig trengs det eksperter som har
informasjons- og cybersikkerhet som spesialfelt for å kunne lede arbeidet med
informasjonssikkerhet og for å kunne håndtere og respondere til alvorlige sikkerhetshendelser i
organisasjoner.
Studieplasser: Det foreslås 20 studieplasser til Informatikk: digital økonomi og ledelse. Det foreslås
40 studieplasser for Informatikk: informasjonssikkerhet, som er en liten økning fra antall
studieplasser på den eksisterende studieretningen i informasjonssikkerhet. Se for øvrig eget notat
fra instituttet om refordeling av studieplasser.
I kjølvannet av opprettelsen av masterprogrammet i Informatikk: informasjonssikkerhet er det et
ønske fra instituttet om å legge ned de eksisterende studieretningene på masterprogrammet i
Informatikk: programmering og systemarkitektur fra høsten 2020.
I tillegg ber instituttet om en navneendring på det engelskspråkelige masterprogrammet i
Entrepeneurship, fra Entrepeneurship til Entrepeneurship Innovation Management.

V-sak 10 - side 63 av 110

Opprettelse av Master i Informatikk: digital
økonomi og ledelse/Informatics: digital economy
and leadership
1. Bakgrunn
Det foreslås et nytt masterprogram i Informatikk: digital økonomi og ledelse fra høsten 2020.
Opprettelsen og gjennomføringen av bachelorprogrammet i Informatikk: digital økonomi og ledelse
har vært vellykket, og IFI har fått en ny gruppe studenter med et stort samfunnsmessig engasjement.
Studiet profilerer UiO på en god måte nasjonalt, gjennom medieoppslag og bedriftssamarbeid, i en
tid der digitalisering står høyt på agendaen. Institutt for informatikk ønsker å videreføre denne
satsningen gjennom et masterprogram, som kombinerer den tverrfaglige profilen med faglig dybde.
Opprettelsen av masterprogrammet ble varslet da bachelorprogrammet ble opprettet og det første
kullet på bachelorprogrammet går ut denne våren. Bachelorstudentene som er tatt opp til
programmet etterspør et mastertilbud og instituttet har mottatt henvendelser fra studenter utenfra
som kunne tenkt seg å ta en master i Informatikk: digital økonomi og ledelse siden 2017. Både NTNU
og NMBU tilbyr tilsvarende masterutdanninger (Industriell økonomi og teknologiledelse – NTNU,
industriell økonomi – NMBU). Internasjonalt tilbyr en rekke universiteter masterprogram i «Business
Informatics», som har en lignende profil.

2. Læringsutbyttebeskrivelser
1.1 Kunnskaper
Har forskningsbasert kunnskap om hvordan digital teknologi utvikles og tas i bruk
•
•
•

Har god forståelse av teorier om teknologiutvikling og digital økonomi
Har kunnskap om plattform-økonomi og utvikling av digitale økosystemer
Kjenner de forretningsmessige og organisatoriske muligheter og utfordringer ved
digitalisering og kunstig intelligens

1.2 Ferdigheter
Har ferdigheter i digital strategi-, teknologi- og organisasjonsutvikling
•
•
•
•

Kan utvikle og implementere forretningsmodeller for digitale konsepter og løsninger
Kan lede tverrfaglige team i utviklings- og endringsprosesser
Kan planlegge og lede valg og integrasjon av avansert digital teknologi
Kan anvende relevante forskningsmetoder

1.3 Generell kompetanse
Har handlingskompetanse, inkludert etisk og metodisk kompetanse, for å ta ansvar for
ledelse av digitalisering
•
•

Kan gjennomføre et mindre forskningsprosjekt og skrive en rapport
Kjenner til og reflekterer rundt de etiske problemstillingene i den digitale økonomien
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3. Opptakskrav og opptaksgrunnlag
Opptak til dette masterprogrammet vil kreve:



fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et
vektet karaktersnitt på minst C etter norsk karakterskala.

Den faglige fordypningen utgjør tilsammen 90 studiepoeng og består av minst 60 studiepoeng i
informatikk, inkludert 30 studiepoeng med emner på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng
på avansert nivå (2000- og 3000-emner). Følgende må inngå:


20 studiepoeng programmering inkl. et kurs i algoritmer

•

30 studiepoeng: Minimum 10 studiepoeng i bedriftsøkonomi/finans, og 20 studiepoeng i
andre forretningsrelaterte emner som består av minst to av områdene markedsføring,
ledelse eller strategi.

Emnene IN1000 eller IN1900, IN1010 og IN2010 vil tilfredsstille opptakskravene for
programmering/algoritmer.
INEC1800 vil tilfredsstille kravet om 10 studiepoeng i bedriftsøkonomi/finans. To av emnene
INEC1810, INEC1820 eller INEC1830 vil tilfredsstille opptakskravene for 20 studiepoeng
forretningsrealterte emner.
Søkere med en bachelorgrad i Informatikk: digital økonomi og ledelse fra Universitetet i Oslo
kvalifiserer for opptak til dette masterprogrammet.

4. Oppbygging og gjennomføring
Masterprogrammet vil ha et felles første semester med to obligatoriske emner innenfor digitale
økosystemer og digital forretningsutvikling. Masteroppgaven kan være kort eller lang, og
gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med bedrift eller organisasjon. Studenter vil i samråd med
veileder velge emner. Masterprogrammet vil ha to spesialiseringer:



Digitale økosystemer
Forretningsutvikling

Oppbygging:
4. semester

Masteroppgave

Masteroppgave

Masteroppgave

3. semester

Masteroppgave/
masteremne
Masteremne

Masteroppgave/
masteremne
IN5430 IT and
Management/ENT4400
Corporate
Innovation Strategy

INEC5XXX- Digitale
økosystemer

INEC5XXX – Digital
forrentningsutvikling

Masteroppgave/
masteremne
IN5210 Information
Systems/ENT4460
Corporate
Entrepreneurship
Project
IN5XXX – Introduksjon
til kunstig intelligens

2. semester

1. semester
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Opprettelse av master i Informatikk:
informasjonssikkerhet/Informatics: Information
Security
2 Innledning
Det foreslås et nytt masterprogram (Informatikk: Informasjonssikkerhet. Dette vil være en naturlig
videreutvikling av den eksisterende studieretningen «Informasjonssikkerhet» på masterprogrammet
«Informatikk: Programmering og systemarkitektur», hvor et eget masterprogram vil bety styrking
både av studietilbudet, faginnholdet og profileringen av programmet.
Det nye masterprogrammet innen informasjonssikkerhet vil bli lagt til institutt for informatikk (IFI) i
samarbeid med Institutt for teknologisystemer (ITS). IFI har allerede flere relevante emner innen
informasjonssikkerhet både på bachelor og masternivå, og har forskningsgruppen for Informasjonsog Cybersikkerhet. ITS har også flere relevante sikkerhetsemner på masternivå. Det administrative
ansvaret skal ligge ved IFI, men begge institutter skal stå for drift av masterprogrammet. Det betyr
for eksempel at programrådet består av personer fra begge institutter og at IFI- og ITS-ansatte kan
veilede masteroppgaver på programmet.

3 Læringsutbyttebeskrivelser
3.1 Kunnskaper
Du har grundige kunnskaper om metoder og teknikker i hele fagområdet




kunnskap om teori, metoder og teknikker i informasjonssikkerhet
kunnskap om vitenskapelige metoder for å planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter
kunnskap om juridiske krav samt sosiale og etiske utfordringer

Du har avanserte kunnskaper innen ett eller flere områder innen informasjonssikkerhet






kunnskap om kryptografi og nettverkssikkerhet
kunnskap om sikkerhetsstyring og hendelsesrespons
kunnskap om sikkerhet i programvare og operativsystemer
kunnskap om datasikkerhet og sikker systemutvikling
kunnskap om personvern og data-beskyttelse

Du har spesiell innsikt og kompetanse i et valgt spesialisering innen informasjonssikkerhet

3.2 Ferdigheter
Du kan analysere systemsikkerhet




samle, forstå og analysere beskrivelser av IT-systemer og sette krav til deres sikkerhet
undersøke sikkerhetshendelser
teste og evaluere sikkerhet i systemer og nettverk

Du kan utvikle sikre systemer


bruke metoder for planlegging og utforming av sikre systemer
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anvende teknikker og verktøy for sikker implementering og drift av systemer
utføre kontinuerlig testing, vurdering og oppdatering av systemsikkerhet

3.3 Generell kompetanse
Du kan utvide og anvende kunnskapen din




bruke kunnskapen din innenfor nye områder
ha et grunnlag for å oppdater kunnskapen i henhold til utviklingen i ditt felt
undervise og gi kunnskap om informasjonssikkerhet

Du kan jobbe selvstendig og i team




planlegge, gjennomføre og fullføre sikkerhetsarbeid og -prosjekter selvstendig og i team
kommunisere og diskutere faglige tema innen informasjonssikkerhet med andre eksperter
samarbeide innenfor og utenfor egen organisasjon, og kunne lede sikkerhetsprosjekter

4 Opptakskrav og opptaksgrunnlag
Opptak til dette masterprogrammet vil kreve:



fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et
vektet karaktersnitt på minst C etter norsk karakterskala.

Den faglige fordypningen utgjør tilsammen 80 studiepoeng informatikk, inkludert 30 studiepoeng
med emner på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000emner), hvor følgende inngår:



30 studiepoeng programmering/algoritmer med minst ett kurs i algoritmer på 6 studiepoeng
eller mer
10 studiepoeng informasjonssikkerhet

Emnene IN1000 eller IN1900, IN1010 og IN2010, vil kunne dekke kravet om 30 studiepoeng
programmering/algoritmer.
Emnet IN2120/INF3510 vil tilfredsstille opptakskravene for informasjonssikkerhet.
Søkere med en bachelorgrad i Informatikk: programmering og systemarkitektur og Informatikk:
digital økonomi og ledelse fra Universitetet i Oslo kvalifiserer for opptak til dette
masterprogrammet.

5 Oppbygging og gjennomføring
Masterprogrammet er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Studentene kan velge
enten kort (30 studiepoeng) eller lang (60 studiepoeng) masteroppgave, mens resten av
studiepoengene normalt utgjøres av ordinære emner på masternivå.
Det er per i dag ikke foreslått noen obligatoriske emner, men studentene vil i samråd med veileder
måtte velge minst 30 studiepoeng av et antall sentrale emner innen informasjonssikkerhet. I tillegg
vurderes det å angi inntil trolig 4 spesialiseringer som anbefalte emnevalg innen programmets
hovedområder innen temaer som:



Cryptography
Secure Systems Development
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Cyber Defense
Network Security
Information Security Management

Studentene er tenkt å ta emner som tilbys enten ved Institutt for informatikk eller Institutt for
teknologisystemer.

Nedleggelse av studieretningene
informasjonssikkerhet, programvare og
distribuerte systemer og nettverk fra høsten
2020

Masterprogrammet i Informatikk: programmering og systemarkitektur ønskes å fortsette, men i
forlengelsen av opprettelsen av et eget masterprogram i Informatikk: informasjonssikkerhet søkes
det om nedlegging av studieretningen Informasjonssikkerhet på masterprogrammet i Informatikk:
programmering og systemarkitektur fra høsten 2020.
En av grunnene til at det ble opprettet tre studieretninger på programmet høsten 2018 var blant
annet den begrensede veiledningskapasiteten på informasjonssikkerhet. Veiledningskapasiteten for
de to andre studieretningene har vært at den er fordelt mye jevnere utover. Det har også vært en
del forvirring om oppdelingen av veiledere på retningene programvare og distribuerte systemer og
nettverk, og mange studenter har sagt at de egentlig ikke visste hva de skulle søke på. Faglig sett er
det mange likheter og mye overlapp mellom de to fagområdene.
Opptakskravene på Informatikk: programmering og systemarkitektur fra høsten 2020 ønskes som for
dagens studieretning i Programvare:

3. Opptakskrav og opptaksgrunnlag
Opptak til dette masterprogrammet vil kreve:



fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et
vektet karaktersnitt på minst C etter norsk karakterskala.

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng informatikk inkludert 30 studiepoeng
med emner på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000emner) hvor følgende inngår:


30 studiepoeng programmering/algoritmer med minst ett kurs i algoritmer

Emnene IN1000 eller IN1900, IN1010 og IN2010, vil kunne dekke kravet om 30 studiepoeng
programmering/algoritmer.
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Søkere med en bachelorgrad i Informatikk: Programmering og nettverk eller Informatikk:
programmering og systemarkitektur og Informatikk: digital økonomi og ledelse fra Universitetet i
Oslo kvalifiserer for opptak til dette masterprogrammet.
Søkere som oppfylte opptakskravene til masterprogrammet Informatikk: programmering og
nettverk, slik de var beskrevet høsten 2017, kvalifiserer for opptak til denne studieretningen til og
med 2021.
Selv om det ikke er et formelt krav, vil erfaring i bruk av Unix eller Linux operativ system og
programmering i C eller C++, være å anbefale.

Forslag om endring av programnavn Entrepeneurship

Instituttet fremmer forslag om å endre navnet på masterprogrammet Entrepreneurship til
Entrepreneurship and Innovation Management. Bakgrunn og begrunnelse for navneendringen er
detaljert idet etterfølgende.
I forbindelse med InterAct prosessen i 2016-2017 ble det daværende masterprogrammet Innovation
and Entrepreneurship bygget om og programnavnet ble endret til Entrepreneurship. Bakgrunnen
for denne navneendringen var som følger:
 Begrepet «innovation» er svært upresist og oppfattes vidt forskjellig avhengig av ståsted. I
akademisk sammenheng tolkes begrepet ofte å inkludere generell kunnskapsutvikling. I
kommersiell sammenheng tolkes begrepet både som et nytt produkt/tjeneste og som
prosessen med å utvikle disse nye produktene og tjenestene. Gitt dette blir det svært ullent
hva et masterprogram i «innovasjon» egentlig inneholder.
 «Entrepreneurship» derimot er et mye mer veldefinert begrep som omfatter prosessen med
å utvikle nye bedrifter og virksomheter og en mye mer presis beskrivelse av hva programmet
omfatter og handler om. Begrepet omfatter både nyetableringer og nyskapning i etablert
virksomhet.
Når vi nå foreslår å endre programnavnet kun to år etter InterAct-prosessen så har det følgende
bakgrunn:
 Et programnavn har to hovedformål: (A) Det skal reflektere det akademiske fagfeltet som
utdannelsen hører innunder, og (B) Programnavnet skal beskrive innholdet i programmet
slik at både studenter som vurderer å søke på programmet og arbeidsgivere som mottar
jobbsøknader fra ferdig utdannede kandidater intuitivt forstår hva utdannelsen
representerer. Få om noen arbeidsgivere leser de formelle programbeskrivelsene.
 MSc Entrepreneurship-programmet har som formål å utdanne personer som kan gå inn å
lede utvikling av nye tjenester og produkter i både eksisterende bedrifter så vel som
gjennom nyetableringer. Programmet er således ikke et spesialisert program for studenter
med gründerambisjoner. Det er også slik programmet markedsføres i programbeskrivelsen.
 Det vi erfarer at begrepet Entrepreneurship forbindes for det meste med gründervirksomhet
og idealisme (sosialt entreprenørskap). Fagbegrepene Corporate Entrepreneurship og
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Intrapreneurship forstås ikke intuitive av folk flest. Ledelses- og management dimensjonen i
utdannelsen kommer heller ikke frem. I våre undersøkelser finner vi at dagens programnavn
kommuniserer meget effektivt gründerdimensjonen men feiler på å kommunisere corporate
entrepreneurship dimensjonen. Dette er også den klare tilbakemeldingen fra studentene på
programmet. Det nåværende programnavnet tilfredsstiller således formål A men feiler på
formål B. Dette var en er en problemstilling instituttet ikke tok tilstrekkelig høyde for i
forbindelse med InterAct-prosessen.
I forbindelse med utarbeidelse av forslag til revidert programnavn har programrådet vurdert en
rekke navnealternativer. Det foreslåtte programnavnet funger best og tilfredsstiller både formål A
og B:
 Programrådet har gjennom en nettbasert spørreundersøkelse spurt vår programstudenter
hvorledes ulike programnavn oppfattes av dem. Det vi finner er følgende:
o «Entrepreneurship» stående alene oppfattes primært som gründervirksomhet.
Begrepet er imidlertid en essensiell ingrediens i programnavnet. For å kommunisere
at programmet også omfatter kommersialisering av nye produkter og tjenester i
veletablerte organisasjoner er et beskrivende tillegg i programnavnet nødvendig.
o Det tillegget som kommuniserer klart mest effektivt er «Innovation Management».
Det gjelder både mot studenter og arbeidsgivere.
Denne tilbakemeldingen er konsistent med stikkprøver programrådet har gjort hos
kommersielle aktører som ansetter denne type studenter.
 «Innovation Management» har faglig sett en klar betydning og forstås som ledelse av
prosesser for å utvikle nye produkter og tjenester. Begrepet er handlings- og
ferdighetsorientert i tråd med læringsmålene for programmet. Videre så er begrepet mye
brukt i jobbeskrivelser i kommersiell virksomhet. Siste men ikke minst så er dette ikke et
motebegrep slik at programnavnet vil kunne stå seg over tid.
Institutt for Informatikk ønsker å tilby et masterprogram i Informatikk: Digital økonomi og ledelse fra
høsten 2020. Sammen vil disse to masterprogrammene representere et meget sterkt og attraktivt
programtilbud for dyktige og motiverte studenter med en teknisk, naturvitenskaplig og medisinsk
bachelorutdannelse som søker en tverrfaglig karriere innen teknologi og kommersialisering.
Informatikk: Digital økonomi og ledelse vil representerer et spesialisert tilbud for studenter med en
spesifikk fagspesialisering innen informatikk og forretningsrelaterte emner. Entrepreneurship and
Innovation Management vil representere et komplementært tilbud for studenter med alle andre
fagspesialiseringer innen de teknisk- og naturvitenskaplige fagdisiplinene.

Institutt for informatikk, 1.3.2019
Ragnhild Kobro Runde, Kristin Bråthen, Kristin Broch Eliassen
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Det teologiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr..:

Seksjon for opptak

30.04.2019
2019/1527 HEIDIC

Det teologiske fakultets innmelding av studietilbud for studieåret 2020/2021
Vi viser til notat av 7. mars 2019 om innmelding av studietilbud for studieåret 2020/2021.
Det teologiske fakultet fremmer ikke forslag om nye studieprogrammer for studieåret 2020/2021.
Fakultetet fremmer forslag om nedleggelse av masterprogrammet i kristendomsstudier TFM2KRIST. Det har ikke vært foretatt opptak til dette programmet de siste årene.
Vi har en rettelse til fakultetets studieprogram i oversikten over universitetets totale studietilbud:
PRATESEM Det praktisk-teologiske seminar er nedlagt, jf. 2018/3890.
Med hilsen
Bjørn Erik Høvik Schjerverud
Seksjonssjef
Heidi Christophersen
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Heidi Christophersen
+4722855791, heidi.christophersen@teologi.uio.no

Det teologiske fakultet
Kontoradr.: Domus Theologica
Blindernveien 9

Telefon: +4722850300
Telefaks: +4722850301
postmottak@teologi.uio.no
www.tf.uio.no
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Det odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr..:

Notat

Seksjon for opptak

08.05.2019
2019/1527 KARHEN

ODs svar på innmelding av studietilbud for studieåret 2020-21
Det odontologiske fakultet har ingen endringer i programportefølgen for studieåret 2020-2021.

Med hilsen
Kari Henriksen
fung. seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Kari Henriksen
+4722856266, kari.henriksen@sv.uio.no

Fakultetsadministrasjonen
Telefon: 22 85 20 00
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo Telefaks: 22 85 23 32
postmottak@odont.uio.no
www.odont.uio.no
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UiO : Det medisinske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr..:

Seksjon for opptak

22.05.2019
2019/ 1527 LIVFI

Det medisinske fakultets innmelding av studietilbud for studieåret 2020/21
Den 12-4.2019 meldte fakultetet inn ønske om å opprette et 4-årig (deltid) erfaringsbasert
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie og å nedlegge masterprogrammet i avansert
geriatrisk sykepleie. Opprettelsen av masteren er knyttet til prosessen rundt forskrift om nasjonale
retningslinjer for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, samt en forskrift om
spesialistgodkjenning for kandidater med denne utdanningen.
På grunn av tidspress ble saken oversendt uten å ha vært behandlet i fakultetsstyret. I notatet av
12.4.2019 ble det opplyst at fakultet etter et eventuelt positivt vedtak i fakultetsstyremøte
21.5.2019, ville bekrefte innmeldingen og oversende begrunnelser og tentativ studieplan for master
i avansert klinisk allmennsykepleie, samt en plan for utfasing for studenter på master i avansert
geriatrisk sykepleie.
I fakultetsstyremøtet 21.mai ble følgende vedtak fattet:
«Det medisinske fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie fra studieåret 2020/2021 og
nedlegge masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie under følgende
forutsetninger:
• Tildelte studieplasser i avansert geriatrisk sykepleie flyttes til
masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie
• Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie blir ferdig i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet
dette studieåret
• Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for
leger endres til å omfatte avansert klinisk allmennsykepleiere i god tid før
publiseringsfristen.
• Studieplanen utarbeides i henhold til vedtatt Forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie
• Ressursbehovet i masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie ikke
overstiger ressursbehovet i masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie»
Saksfremlegget til fakultetsstyret ligger vedlagt (vedlegg 1).

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Sogn Arena, 2 . et., Klaus
Torgårds vei 3, 0372 Oslo

Telefon: 22 85 11 36
Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no
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UiO :

2

Fristen for å melde inn opptaksramme for studietilbud som skal lyses ut for studieåret 2020/2021
er i.oktober 2019. Det vil derfor være nødvendig at flere av forutsetningene for
opprettelse/nedleggelse av studieprogrammene er avklart før denne fristen. Kunnskapsdepartementet avholdt høringskonferanse om forskriften for master i avansert klinisk
allmennsykepleie 21.5.2019. Under høringen ble det gitt klare signaler om at bearbeidet forskrift
etter høringsrunden ville være klar i løpet av september. Både KD og HOD var klar over fristen
i.oktober og kom til å sette alt inn på å få både forskriften og spesialistgodkjenningen vedtatt slik at
det ville være mulig åta opp studenter på master i avansert klinisk allmennsykepleie allerede fra
høsten 2020.
Fakultetet ber om Universitetsstyrets godkjenning for opprettelse av master i avansert klinisk
allmennsykepleie og nedleggelse av master i avansert geriatrisk sykepleie. Dersom noen av
forutsetningene ikke innfris innen 1.10.2019, ønsker fakultetet å utsette opprettelse/nedleggelse av
disse studieprogrammene med ett år.

Medhilsen
Ivar Gladhaug
dekan
Unn-Hilde Grasmo-Wendler
fakultetsdirektør
Vedlegg:
1. Fremlegg til fakultetsstyret
2. Begrunnelse for etablering av master i avansert klinisk allmennsykepleie
3. Tentativ studieplan
4. Samarbeidsavtale med Lovisenberg Diakonale høgskole
5. Utfasingsplan for studenter på master i avansert geriatrisk sykepleie

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Liv Bjøntegaard Finess
+4722845325, l.b.finess@medisin. uio. no
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SAK 11

FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre
Fra: Studiedekan Eivind Engebretsen
Sakstype (O/D/V): Vedtak
Arkivsaksnr: 2019/5013
Vedlegg:
Notat av 23.april 2019 fra Institutt fra helse og samfunn
Foreløpig studieplan for master i avansert klinisk allmennsykepleie
Brev av 12.april 2019 fra Lovisenberg diakonale høgskole vedrørende samarbeid
Notat av 12.april 2019 fra Det medisinske fakultet vedrørende innmelding av studietilbud for
studieåret 2020/21
Møtedato: 21.mai 2019
Sakstittel: Etablering av masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie

Institutt for helse og samfunn ber i notat av 23.april 2019 Det medisinske fakultetsstyre om å
godkjenne at fakultet fremmer forslag til Universitetsstyret om å etablere et masterprogram
i avansert klinisk allmennsykepleie på basis av en foreløpig programplan. Etablering av et
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie forutsetter en nedleggelse av
masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie. Institutt for helse og samfunn ber videre
om fullmakt til å starte samarbeid med Lovisenberg diakonale høgskole om etablering av en
mulig dobbelgrad mellom UiO og Lovisenberg i avansert klinisk allmennsykepleie.
For å møte de varierte og sammensatte utfordringene de kommunale helse- og
omsorgstjenestene står overfor, fikk Helsedirektoratet i 2018 i oppdrag å utvikle et forslag til
en nasjonal studieplan for en masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie av Helseog omsorgsdepartementet. Basert på dette arbeidet utarbeidet Kunnskapsdepartementet et
forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie. Denne forskriften er nå ute på høring, med høringsfrist l.juli 2019.
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker spesialistgodkjenning av sykepleiere med master i
avansert klinisk allmennsykepleie. Ordningen med offentlig spesialistgodkjenning gis kun til
leger, tannleger og optikere i dag, men helsemyndighetene mener kompetansen i avansert
klinisk allmennsykepleie er så viktig at også dette virkemiddelet bør tas i bruk ved denne
utdannelsen. I følge helsemyndighetene vil en offentlig spesialistgodkjenning virke
rekrutterende og statushevende. Dette vil imidlertid kreve en forskriftsendring i forskrift om
spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger. En slik forskriftsendring
er per i dag ikke sendt ut på høring.
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Avdeling for sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn har slitt med rekruttering
til sine masterprogrammer i flere år. Mye av den sviktende rekrutteringen skyldes en
voldsom økning i antall studiesteder som tilbyr masterutdanninger i sykepleie.
Sykepleievitenskap på UiO startet som et unikt tilbud på hovedfag/mastergradsnivå. I dag er det i
overkant av 50 tilsvarende programmer ved andre institusjoner. I 2017 ble det derfor vedtatt at
masterprogrammet i sykepleievitenskap skulle nedlegges. Studiet hadde sitt siste opptak
høsten 2018. Masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie klarer heller ikke å
rekruttere tilstrekkelig kvalifiserte kandidater.
På bakgrunn av samfunnsbehovet og de helse- og utdanningspolitiske krav og forventninger til
fremtidens yrkesutøvere innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester ønskes det nå å etablere
et masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie.
Fakultetsledelsen har vurdert anmodningen fra Institutt for helse og samfunn og ønsker å
støtte forslaget om en etablering av et masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie og
nedlegge masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie. Fakultetsledelsen mener
studieprogrammet svarer ut et viktig samfunnsbehov. Det finnes et allerede etablert og
sterkt faglig sykepleievitenskaplig miljø på instituttet og det foreligger muligheter for å
utvikle tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid med andre studieprogrammer som tilbys
ved fakultetet, ved andre fakulteter på UiO og ved andre institusjoner. Det er også
sannsynlig at rekrutteringen til programmet vil bli bedre, både på grunn av mulighet for
spesialistgodkjenning, men også fordi programmet er klinisk orientert og favner bredere enn
programmet i avansert geriatrisk sykepleie.
Institutt for helse og samfunn ønsker å opprette studieprogrammet i avansert klinisk
allmennsykepleie fra studieåret 2020/2021. Dette forutsetter at Forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie blir ferdig i god tid før
publiseringsfristen for studietilbudet dette studieåret, som er 13. desember. Videre
forutsettes det at forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for
leger endres til å omfatte avansert klinisk allmennsykepleiere også i god tid før
publiseringsfristen.
I instituttets forslag til studieprogram, slik den foreligger nå, er det forhold som først kan
avklares når forskriften om nasjonal retningslinje for masterutdanningen foreligger. Denne
usikkerheten er først og fremst knyttet til omfanget av praksisstudier og studieplanens
forslag til to løp; primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
I oversendelsen fra instituttet et det ikke vedlagt en budsjett for studieprogrammet. Det
forutsettes at ressursbehovet for dette programmet ikke overstiger ressursbehovet i
masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie.
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Dersom disse forutsetningene ikke oppfylles, utsettes etableringen av masterprogrammet i
avansert klinisk allmennsykepleie slik at oppstart av studieprogrammet først kan skje i 2021.
Nedleggelse av masteren i avansert geriatrisk sykepleie utsettes også ett år i påvente av
etableringen av nytt studieprogram

Forslag til vedtak:

•

Det medisinske fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie fra studieåret 2020/2021 og
nedlegge masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie under følgende
forutsetninger:
o Tildelte studieplasser i avansert geriatrisk sykepleie flyttes til
masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie
o

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie blir ferdig i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet
dette studieåret

o

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for
leger endres til å omfatte avansert klinisk allmennsykepleiere i god tid før
publiseringsfristen.

o Studieplanen utarbeides i henhold til vedtatt Forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie
o Ressursbehovet i masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie ikke
overstiger ressursbehovet i masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie
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UiO : Det medisinske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
MED STUD

Dato:
Saksnr.. :

Studieseksjonen

23.04.2019
2019/5013 KNUTIST

Etablering av masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie

Forskriften om ny mastergrad i Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er sendt til høring med
høringsfrist 1.7.2019. I følge forslaget skal den nye forskriften tre i kraft 1. januar 2020. HOD har
videre uttrykt et sterkt ønske om at ett eller flere masterprogram i avansert klinisk
allmennsykepleie starter fra høsten 2020. Den nye mastergraden skal gi grunnlag for
spesialistgodkjenning i allmennsykepleie.
Institutt for helse og samfunn (HELSAM) ved Avdeling for sykepleievitenskap tilbyr i dag en
mastergrad med likhetstrekk med AKS. Master i Avansert geriatrisk sykepleie (AGS) er imidlertid
mer spesialisert enn AKS i og med at den har sitt fokus på den aldrende delen av befolkningen.
AGS har hatt utfordringer med å rekruttere et tilstrekkelig antall studenter.
I dette brevet ber HELSAM fakultetet om å få starte prosessen med tilpasning av
masterutdanningen i sykepleie til de nye statlige kravene. Tilpasningen innebærer nedleggelse av
AGS og etablering av AKS. Studieplassene overføres mellom de to masterprogrammene. Siden
endelig forskrift ikke foreligger, ber vi om en forhåndsgodkjenning av etablering av det nye
masterprogrammet på bakgrunn av den nye forskriften, opplysninger gitt i dette brevet, samt den
foreløpige studieplanen (vedlagt). Vi ber samtidig om aksept for å sende inn justert studieplan når
godkjent forskrift foreligger.
På grunn av rekrutteringsproblemene ved AGS, ber HELSAM videre om å få starte arbeidet med å
utrede et samarbeid om Lovisenberg Diakonale Høyskole om den nye AKS-utdanningen. Et slikt
samarbeid kan ha ulike former der etableringen av en dobbeltgrad mellom UiO og Lovisenberg er
en av dem.
Omleggingen av mastergradsutdanningen i sykepleie inngår i HELSAMs arbeide med omlegging av
instituttets masterprogrammer slik det er redegjort for i tidligere oversendelser.
I dette oversendelsesbrevet beskrives flere forhold som er av relevans for omleggingen av
programmet i sykepleie:
Faglig begrunnelse

Institutt for helse og samfunn
Kontoradr.: Kirkeveien 166, Fredrik Holsts
hus, 0450 Oslo

Telefon: 22 85 05 50
Telefaks: 22 85 05 90
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no/ helsam
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Samfunnsmessig nytte
Rekrutteringsstrategi
Ressursbruk

Faglig begrunnelse
Det medisinske fakultet har både kvalitative og komparative konkurransefortrinn for å tilby
studieprogrammet. Den tverrfaglige kompetanse internt i HELSAM er svært relevant. Sykepleiere
og leger samarbeider svært tett i klinisk praksis, og det er et konkurransefortrinn for Master i
allmennsykepleie at medisinerstudentene og andre nære samarbeidspartnere er tilknyttet samme
fakultet. Det har en verdi at sykepleierstudenter kobles sammen med studenter fra andre
profesjoner i løpet av studietiden. Det tverrprofesjonelle initiativet «SamPraks», hvor studenter i
Avanserte geriatrisk sykepleie har deltatt i en felles praksis på sykehjem sammen med studenter fra
ernæring, medisin, farmakologi, psykologi og odontologi, forutsettes videreført og videreutvikles til
f.eks. psykiatri-feltet i det nye masterprogrammet. De samarbeidende utdanningene har uttrykt at
sykepleiere med avansert kompetanse tilfører praksiserfaringen stor verdi og vise versa. Dette
samarbeidet ansees som et konkurransefortrinn sammenlignet med utdanningsinstitusjoner uten
denne profesjonsfaglige bredden.

Avdeling for sykepleievitenskap er eneste avdeling ved Det medisinske fakultetet og Universitetet i
Oslo som tilbyr utdanning spesifikt rettet mot utdanning i avansert klinisk sykepleie. Selv om flere
av de andre masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn også rekrutterer sykepleiere,
vil Master i avansert klinisk allmennsykepleie med sin kliniske profil henvende seg til en
målgruppe som skiller seg ut og som dermed ikke vil konkurrere med de andre
studieprogrammene. Det medisinske fakultet var den første institusjon i Norge som tilbød denne
typen kompetanse og er dermed ledende i Norge på dette feltet. Fakultetet bør fortsatt tilby et slikt
studieprogram på masternivå for sykepleiere rettet mot klart uttrykte behov for denne
kompetansen fra helsemyndighetene. Programmet representerer en styrking av fakultetets satsing
på kliniske utdanninger med en sterk akademisk kompetanse og vil kunne bidra til at forskning og
evidens basert praksis integreres på det helsefaglige området både i primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten.
Studiet vil gi en avansert klinisk breddekompetanse og utdanner kandidater som har som mål å
fungere selvstendig i nye, fleksible og fremtidsrettede roller i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Kunnskap og kliniske ferdigheter omfatter systematisk funksjonsvurdering, farmakologi,
medisinske fag og innsikt i teknologi, e-helse og samhandling, samt fordypet kunnskap innen
sykepleie.

V-sak 10 - side 79 av 110

UiO :

3

Samfunnsmessig nytte

Master i avansert klinisk allmennsykepleie er utviklet for å møte samfunnets behov. St.meld. nr.47,
2008-2009: «Rett behandling - på rett sted- til rett tid» (Samhandlings-reformen), St.meld. nr.
29, 2012-2013: «Morgendagens omsorg» og St.meld. nr. 34, 2012-2013: «God helse - felles
ansvar» (Folkehelsemeldingen) gir alle føringer for at det i fremtiden skal legges større vekt på
primærhelsetjeneste, omsorgstjeneste og for at fremtidens helseutfordringer i stor grad skal løses
innen kommunal sektor og gjennom samarbeid på tvers av spesialist- og primærhelsetjeneste.
Langvarig sykdom og nedsatt funksjonsevne er helseutfordring nummer en. Denne gruppen av
pasienter vil i økende grad trenge helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Hovedmålet
med utdanningen er å gi sykepleiere kompetanse til å gi helsehjelp til pasienter både med akutt og
langvarig sykdom, og med sammensatte og / eller kompliserte sykdomstilstander på et høyt og
avansert nivå.
I Omsorg 2020 pekes det blant annet på at det vil være en betydelig underdekning av sykepleiere i
de kommende år. For å sikre bærekraftige og gode tjenester er det behov for å styrke tjenestenes
eget kunnskapsgrunnlag. Primærhelsemeldingen understreker at det er behov for brede, gjerne
kliniske, masterprogrammer på 120 studiepoeng, ikke minst innen omsorgssektoren (Utdanning
for velferd; Fremtidens primærhelsetjeneste). Samarbeid mellom ulike miljøer (universitet og
kommune- og spesialisthelsetjeneste) fremheves som viktig for utvikling av samfunnsnyttig
kunnskap og innovasjon. Master i AKS er utviklet i samarbeid mellom universitet og praksisfelt
med tanke på å møte behovet for å utvikle kompetansen som kreves for forebygging og behandling
av sykdom på individ- og systemnivå, og at utdanningene skal sikre kunnskap og ferdigheter for å
løse disse oppgavene. Koblingen av teori og praksis vil bidra til at studiet gir kompetanse til faglig
utvikling og kunnskapsspredning i tjenesten.
Med utgangspunkt i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016) og NOU 2018:16 vektlegges
ulike former for kompetanse som er nødvendig når helsepersonell, ledere og politikere må gjøre
prioriteringer på alle nivåer i helsetjenesten, enten det handler om prioriteringer ved pasientens
seng eller prioriteringer knyttet til ledelse og styring.
I AKS vil det legges det stor vekt på utvikling av kunnskaper og ferdigheter i å kunne vurdere
pasienters behov for helsehjelp. Det er særlig følgende pasientgrupper som har omfattende
hjelpebehov:
Pasienter som nylig er utskrevet fra sykehus og trenger oppfølging
Grupper med store og sammensatte behov, inkludert barn, voksne, eldre og mennesker med
demenssykdom
Pasienter med nevrologiske sykdommer og lidelser
Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet
Kronisk syke med ustabil helsetilstand (f.eks. kreftpasienter og pasienter med KOLS)
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Pasienter i behov for palliativ behandling
Disse pasientene utgjør en stor gruppe og trenger ofte tjenester fra flere tjenestenivåer fordi de har
fluktuerende, kroniske og komplekse helseproblemer. Erfaringer så langt viser behovet for
kompetanse og større forståelse av kompliserte pasientforløp. Det er krav om at stadig mer
komplekse tjenestetilbud skal tilbys på kommunalt forvaltningsnivå samtidig som det er behov for
breddekompetanse i spesialisthelsetjenesten med helsepersonell som forstår og kan samhandle og
intervenere gjennom hele pasientforløp.
Det vil være en stor og viktig utfordring både for spesialist- og kommunehelsetjenesten i de
kommende år å ivareta disse pasientgruppenes behov for behandling og ressurser. Utvikling av et
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie med muligheter for ytterligere fordypning i
relevante temaer er ett av svarene på denne utfordringen.
Arbeidslivsrelevansen til sykepleiere med Master i allmennsykepleie vurderes som svært høy.
Kommunene blitt pålagt å tilby øyeblikkelig hjelp døgnplasser både for somatiske pasienter og for
pasienter med psykiske helseutfordringer. Disse avdelingene/institusjonene vil være viktige
potensielle fremtidige arbeidssteder for sykepleiere med Master i allmennsykepleie. Ulike
tverrfaglige team er opprettet i flere kommuner, f.eks. demens- og kreftteam. Formålet er å yte,
koordinere og tilrettelegge tjenester for en selektert og tydelig definert pasientgruppe. Teamene
kan ledes av sykepleiere eller andre, og i tillegg inngår som oftest flere faggrupper. Dette stiller
utvidede kompetansekrav til sykepleiere. Her vil AKSer kunne være sentrale. Det gjelder også
kommunale oppfølgingsteam. Slike team skal etableres rundt enkeltpasienter og yte strukturert
tverrfaglig oppfølging av brukere med store og sammensatte behov uavhengig av alder og diagnose.
Her vil AKS kompetansen kunne være sentral for å koordinere arbeidet. Videre vil AKSer kunne
bidra i kommunale legevakter, i hjemmetjenesten og på sykehjem både med direkte
pasientoppfølging og som veiledere, undervisere og i kvalitetsutviklingsarbeid.

Rekrutteringsstrategi
I dag er det fem andre masterutdanninger som har likheter med Avansert klinisk allmennsykepleie
og som sannsynligvis vil tilby mastergrad på dette feltet også i framtiden: Universitetet i Sør-Øst
Norge, Lovisenberg Diakonale Høyskole, NTNU-Ålesund, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i
Innlandet.
Spesialistgodkjenningen av Allmennsykepleiere er den første spesialistgodkjenningen for
sykepleiere i Norge. Det er derfor sannsynlig at den nye masterutdanningen vil være attraktiv for
den samme søkergruppen som til nå har søkt seg til AGS, i tillegg til en ny og større gruppe som har
et ønske om enn bredere klinisk og akademisk kompetanseheving utover geriatri. Dette kan bl.a.
gjelde sykepleiere som jobber i allmennpraksis, på kommunale legevakter, innen rus og psykiatri,
med oppfølging av kronisk syke barn. Samtidig vil programmet være aktuelt for flere grupper
sykepleiere som arbeider i spesialisthelsetjenesten, særlig med oppfølging av pasienter med
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kroniske, langvarige og sammensatte lidelser. En omlegging fra AGS til AKS, vil dermed ikke fjerne
tilbudet innen geriatri. Det vil fortsatt være mulig å fordype seg i geriatri i kliniske studier og i
arbeidet med masteroppgaven. Interessen og behovet for geriatri vil med andre ord ivaretas,
samtidig som en omlegging vil utvide søkergrunnlaget.
Avdeling for sykepleievitenskap har mange kontakter og samarbeidspartnere i primær- og
spesialisthelsetjenestene, inklusive tidligere uteksaminerte AGSere. Kommuner som allerede har
AGSer sender nye studenter til programmet, noe som tyder på at kompetansen er verdsatt. Denne
tendensen vil antagelig forsterkes med en bredere master, fordi kommunesektoren har signalisert
at de ønsker og trenger denne kompetansen for å løse sine nye oppgaver. Avdelingen har dessuten
allerede fått henvendelse fra spesialisthelsetjenesten med ønske om en tilsvarende mulighet for å
utvikle breddekompetanse for sykepleiere i spesialisthelsetjenesten.
Avdelingen vil bygge på rekrutteringsplanen som fakultetet nå har initiert og som skal utarbeides i
løpet av våren.
Vi mener også at UiOs omdømme er viktig for fremtidig rekruttering. Panelet i den eksterne
programevalueringen av AGS-programmet fra 2017 fremhever det gode læringsmiljøet, og at
studentenes tilbakemeldinger blir «vektlagt og aktivt brukt til å forbedre studietilbudet». Videre
viser studiebarometeret, selv om svarprosenten her var lav, at AGS-studentene er svært tilfredse
med det faglige tilbudet på programmet (4,5). Det viser at de ser teoriopplæringen som relevant for
praksisopplæring (4,0), og at de får kompetanse som er viktig i arbeidslivet (4,8). De er fornøyde
med organiseringen av programmet (4,0) og er sikre på at de har valgt riktig program (4,7). I en
omlegging av studieprogrammet, vil Avdelingen være nøye på å opprettholde og videreutvikle det
gode etablerte læringsmiljøet.

Ressursbruk
Vi forutsetter at ressursene som i dag er knyttet til AGS-studiet vil kunne benyttes til det nye
programmet og at AGS legges ned når det andre opprettes. I tillegg til de interne
undervisningsressursene, vil programmet trenger noen ressurser til time- og hjelpelærere, samt
driftsutgifter knyttet til gjennomføring av programmet. Dette er anslått ca. kr. 300 ooo.
Ressursbruk per student er imidlertid høy noe som skyldes at programmet er satt opp med kun 20
studieplasser. For å utnytte ressursene bedre vil vi for framtiden utnytte metodeundervisning på
andre av HELSAMs programmer. Vi ønsker også å starte utredningen av et samarbeid med
Lovisenberg Diakonale Høgskole om undervisning i de kliniske emnene (se vedlegg vedr. intensjon
om samarbeid). Et slikt samarbeid kan ha flere former. En mulighet er en dobbeltgrad mellom UiO
og Lovisenberg der begge institusjoner tilbyr emner inn i et program med flere studenter enn i dag.
De 20 studieplassene ved UiO vil da eventuelt bli supplert av studieplasser ved Lovisenberg.
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Sluttord
Til sist vil vi påpeke at endringen som foreslås er i tråd med anbefalinger fra det eksterne
programevalueringspanelet for AGS fra 2017. Panelet anbefalte å legge om studiet fra Avansert
geriatrisk sykepleie til Avansert klinisk allmennsykepleie for å øke rekrutteringen. Anbefalingen var
basert både på samfunnsbehov, og på intervju med daværende studenter ved AGS.
Saken har vært oversendt Medisinstudentenes fagutvalg. De hadde ikke substansielle
kommentarer.
Av tidsmessige årsaker har saken ikke vært behandlet i instituttrådet, men vi legger opp til
behandling der før endelig vedtak om endringer gjøres.

Medhilsen
Terje P. Hagen
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Kopi til:
MED
MED LED

Det medisinske fakultet
Seksjon for ledelse

Saksbehandler:
Knut Tore Stokke
+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no
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Foreløpig 1studieplan
for
Master i avansert klinisk allmennsykepleie (erfaringsbasert)

Kvalifiserer for Spesialistgodkjenning i Allmennsykepleie

120 poeng

1

Studieplanen må justeres når forskriftene er godkjent. Følgende plan bygger på forarbeidene
som er gjort i regi av Helsedirektoratet med bl.a. involvering av ansatte ved Avdeling for
sykepleievitenskap ved Helsam og forskrift for utdanningen som ble sendt på høring 1.4.2019
med frist for høringen 0 1.07.2019. Endelig godkjenning vil foreligger tidlig på høsten 2019.
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MÅL FOR STUDIET
Masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie skal utdanne kandidater som er
kvalifisert til å yte helhetlig helsehjelp til pasienter i alle aldre med sammensatte og kroniske
helsetilstander i et pasient- og familiesentrert, helsefremmende, sykdomsforebyggende,
behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende perspektiv. Allmennsykepleiere skal
kjennetegnes ved stor grad av klinisk vurderings-, handlings- og beslutningskompetanse i
selvstendige roller i helse- og omsorgstjenestene. Utdanningstilbudet rettes mot sykepleiere
som arbeider eller planlegger å arbeide i kommunale helse- og omsorgstjenester, eller som
arbeider eller planlegger å arbeide med pasientgrupper med sammensatte problemstillinger
hvor denne breddekompetansen trengs i spesialisthelsetjenesten. Allmennsykepleiefunksjonen
skal bidra til økt tilgjengelighet på trygge, virkningsfulle og samordnede tjenester med god
ressursutnyttelse og til innovasjon, forbedringsarbeid og systematisk brukerinvolvering.
Studiet skal sikre et bredt kunnskapsgrunnlag på avansert nivå som bidrar til beslutningsevne,
endringsvilje, lederskap og brukerinvolvering i direkte pasientrettet arbeid og til
helsetjenesteinnovasjon. Avanserte kliniske allmennsykepleiere skal bidra til helhetlige
pasientforløp og sikre pasienten i kritiske overganger. Studiet skal føre frem til graden Master
i avansert klinisk allmennsykepleie og kvalifisere for spesialistgodkjenning i
allmennsykepleie. Videre skal utdanningen kvalifisere for opptak på doktorgradsstudier.
Studenten skal utvikle en klinisk avansert breddekompetanse som er relevant på tvers av
tjenestenivåene for å kunne ivareta pasienter som beveger seg på tvers av disse nivåene.
Innenfor rammene av denne kompetansen tilbys fordypning rettet mot 1) pasienter som mottar
tjenester i primærhelsetjenesten eller 2) pasienter som mottar tjenester i
spesialisthelsetjenesten.

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE FOR PROGRAMMET
Kunnskaper
Etter fullført studium vil studenten
•

•
•
•
•
•
•

•

ha tilegnet seg avanserte kunnskaper om hvordan sykdom, helse- og funksjonssvikt
påvirker pasienter med sammensatte og komplekse eller uforutsigbare sykdomsforløp,
og hvordan dette påvirker den fysiske, psykiske helsen og den sosiale livssituasjon
ha tilegnet seg systematisk vurderings -og handlingskompetanse, ha kunnskap om
faglig ledelse, veiledning og tjenestekoordinering
ha inngående kjennskap til farmakologiske og patofysiologiske problemstillinger
relevante for pasientgrupper med sammensatte behov
ha kunnskap om sentrale utfordringer hos pasienter med sammensatte lidelser som for
eksempel samtidige somatiske, psykiatriske og rusrelaterte tilstander og symptomer
ha kunnskap om utfordringer og koordinering av palliativ omsorg
ha kunnskap om sentrale akutte og kroniske helseproblem hos barn og unge
få økt forståelse om nye helseutfordringer ved det flerkulturelle Norge og hvordan
imøtekomme disse utfordringer
få teoretisk forståelse for og redskaper til å analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger og iverksette handlinger ved hjelp av sentrale etiske
teorier og prinsipper
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•
•
•
•
•

kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse
til å formulere og vurdere faglige resonnementer
ha kunnskap om det norske helsesystemet på en måte som ivaretar helhetlige
pasientforløp og medvirkning for utsatte grupper/pasienter og deres pårørende
ha kunnskap om relevant bruk og begrensninger ved velferdsteknologi, e-helse og
informasjonsteknologi
ha kunnskap om sentrale helseutfordringer knyttet til psykisk helse og ruslidelser
ha oversikt over helsetjenestens organisering som har betydning for å forsvarlig
avansert helsehjelp til pasienter med sammensatte helsebehov

Ferdigheter:
Etter fullført studium vil studenten
•
•
•

•
•

•
•
•
•

ha ferdigheter til å gjennomføre selvstendige systematiske undersøkelser og
vurderinger av helsetilstanden til pasienter i alle aldre med sammensatte hjelpebehov
kunne vurdere pasienter med kombinerte utfordringer knyttet til rus, psykisk helse og
somatiske sykdommer på en helhetlig og systematisk måte
kunne planlegge og utøve avansert helsehjelp til pasienter med sammensatte og
kroniske sykdommer ut fra et individuelt tilpasset og helsefremmende,
sykdomsforebyggende, behandlende, lindrende og/eller rehabiliterende perspektiv
inneha ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasienter i alle aldre,
herunder barn og unge, og pårørende/familie.
kunne kommunisere og drøfte faglige problemstillinger med annet medisinsk og
helsefaglig personale for å sikre forsvarlig og kvalitativ god helsetjeneste til
pasientene
kunne ta initiativ til å delta i tverrfaglig samhandling på tvers av grupper, sektorer og
instanser
kunne initiere og drive fagledelse
kunne veilede kolleger og helsepersonell i komplekse pasientsituasjoner utfra
anerkjente prinsipper
kunne påvirke i utvikling og implementering av e-helseløsninger og velferdsteknologi
for bedring av helsetjenestetilbudet

Generell kompetanse:
Etter fullført studium vil studenten
•
•
•
•
•
•

ha kjennskap til helsetjenestens oppbygning, samt samarbeid mellom frivillige og
offentlige organisasjoner
kunne utvikle og jobbe selvstendig i en ny rolle med avansert klinisk kunnskap og
kompetanse som bidrar til nytenking og innovasjon
kunne sikre forsvarlig helsehjelp til pasienter med kroniske og akutte
sykdomstilstander knyttet til somatiske sykdommer, rus og psykisk helse
bidra til målrettet arbeid for å styrke smidige og sammenhengende pasientforløp,
helsehjelp på riktig nivå og økt pasientsikkerhet
kunne initiere, lede og gjennomføre selvstendig, avgrensede utviklingsprosjekter
kunne delta i forskning for å forbedre helsetjenestetilbudet generelt og
sykepleietilbudet spesielt, til pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer
5
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•

kunne initiere og gjennomføre selvstendig, avgrensede fagutviklingsprosjekter

•

kunne involvere pasienten i beslutninger om egen helse og sykdom og reflektere over
pasientinvolvering og brukermedvirkning i tjenestene

OPPTAKSKRAV
Opptak til masterstudiet krever følgende:
• generell studiekompetanse
• fullført bachelorgrad i sykepleie
• et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller
2.7 for tallkarakterer
Bare grunnutdanninger etter 1987 godkjennes som bachelor eller cand.mag. grad. For søkere
med tidligere grunnutdanning enn dette, må bachelor-kompetanse vurderes. Slike søkere må
kunne dokumentere gjennomført utdannelse fra universitet og/eller høgskole, ut over
grunnutdannelsen. Grunnutdanning og dokumentert annen utdannelse, må til sammen
minimum tilsvare 180 studiepoeng.

Tilleggskrav
Offentlig godkjenning som sykepleier i Norge.
Minimum to års klinisk praksis i 100 % stilling eller tilsvarende innenfor de siste 6 år. Klinisk
praksis innen sykepleiefaget er nødvendig for å nå læringsmålene.
Annen relevant informasjon:
Relevant tilleggsutdanning tatt i de siste 10 år, for enheter på minst 10 studiepoeng, kan gi
tilleggspoeng.
Fakta og frister:
• Søknadsweb åpner: I .februar
• Søknadsfrist: 15 .april
• Frist for å søke om tidlig svar: I .mars
• Antall plasser: 20
• Studieprogrammet starter: august
Rangering av søkere
Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen
som kreves av dette programmet.
Hvis søker har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres søker på bakgrunn av en
skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.
Tilleggsrangering:
Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng utgjør søkerens konkurransepoeng. Søkere
rangeres etter konkurransepoeng, men følgende faktorer kan påvirke rangeringen:
1. Det kan gis tilleggspoeng for relevant utdanning ut over det som er krav til faglig
fordypning, tatt de siste 10 år. Det gis 1 tilleggspoeng for 60 studiepoeng, maksimalt 2
tilleggspoeng.
2. Søkere kan innkalles til intervju for å supplere underlaget for rangeringen. Intervjuet
kan påvirke rangeringen.
Det er ingen studieavgift utover semesteravgift.
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Politiattest
Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik det er beskrevet
i helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har
ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.
Språkkrav:
Studieprogrammets språk er norsk. Noe undervisning på nordisk eller engelsk må påregnes.
Grunnlag for å gi utsatt studiestart ved studieprogrammet (utover sykdom
militærtjeneste og fødselspermisjon:
Utsatt studiestart følger UiO sitt reglement.

Godkjenning av tidligere utdanning:
Studenter kan søke fritak fra kompetanseområde Bog C (se beskrivelse av
kompetanseområder under) når tilsvarende kunnskap kan dokumenteres. Fritak for praksis vil
ikke bli gitt. Fritak fra deler av studiet blir vurdert på bakgrunn av individuell søknad.

OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING

Studietabell

Semester

Kompetanseområder og emne

Semester 1

Kunnskap og kunnskapsformer i avansert
klinisk allmennsykepleie

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Studiepoen2:
5

Kliniske
studier
0 timer

Sykdomslære og behandling

10

0 timer

Systematisk helsevurdering

10

55 timer

Avansert klinisk allmennsykepleie -del 1:
Helsefremming, sykdomsforebygging og
helsepedagogikk

5

40 timer

Farmakologi

10

36 timer

Kvalitativ metode og design

5

0 timer

Kvantitativ metode og design

5

0 timer

b'

Fagledelse, forskning og utviklingsarbeid
- teori og praksis

10

20 timer

g

a..

- · p.,
::i
<

~

f-------+------------------+-----+----------13
Semester 5

Avansert klinisk allmennsykepleie -del 2:
Pasienter med komplekse og uforutsigbare

10

60 timer

::i

(1)

'"'
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sykdomstilstander
Valgfritt fordypningsemne 2

5

0 timer

Avansert klinisk allmennsykepleie -del 3:
Fordypning i pasienter med komplekse og
uforutsigbare sykdomstilstander

10

180 timer

Valgfritt fordypningsemne

5

0 timer

Semester 7

Masteroppgave

15

0 timer

Semester 8

Masteroppgave

15

0 timer

Semester 6

Innhold
Innholdet i masterutdanningen skal innrettes mot de samlede behovene i tjenesten, både til
innbyggere med akutt og kronisk sykdom, innen somatikk, psykisk helse og rus, rettet mot
forebygging, behandling og oppfølging av alle innbyggere, fra dem med lette/enkeltstående
sykdommer til eldre og skrøpelige/andre med store og sammensatte behov. Barn og unge
inngår, men det er en avgrensning mot innholdet i helsesykepleier- og jordmorutdanningene.
Følgende områder oppsummerer sentrale oppgaver og funksjoner kandidaten skal ha etter
endt utdanning:
Kompetanseområde A) Kliniske undersøkelser og behandling:
Kandidaten skal kunne gjennomføre kliniske undersøkelser, vurderinger og iverksette tiltak på
selvstendig grunnlag og i samarbeid og samhandling med pasienter, pårørende, helsepersonell
og andre relevante fagpersoner.
Kompetanseområde B) Pasientopplæring og veiledning:
Kandidaten skal kunne undervise og veilede pasienter, brukere og pårørende slik at de kan
mestre helseutfordringer og sykdom, og veilede kolleger slik at de kan støtte pasienter og
pårørende i dette. Dette innebærer forståelse for at innbyggere kan ha ulike forutsetninger til å
forstå helseinformasjon («health literacy»), men også kunnskap og ferdigheter i
helsepedagogiske teorier og prinsipper for å kunne tilpasse undervisning og veiledning til
pasienter, pårørende og kollegers forkunnskaper og forutsetninger.
Kompetanseområde C) Fagutvikling:
Kandidaten skal kunne ta initiativ til utviklingsarbeid og å lede fagutvikling på eget
arbeidssted og å delta i forskning.
Kompetanseområde D) Faglig koordinering og ledelse:
Kandidaten skal kunne gå inn som faglig koordinator av tjenestene, gjeme som teamleder og
veileder for andre kolleger. Videre skal kandidaten kunne inngå i kvalitetsutviklingsarbeid og
å kunne lede relevante prosjekter for innovasjon, velferdsteknologi og annet utviklingsarbeid,
herunder delta i forskning.
2

Her er det lagt inn to fordypningsemner på 5 sp. Dersom studenten velger et 10 sp emne bør
det tas over semester 5 og 6
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Kompetanseområde E) Faglig fordypning:
Kandidaten vil utvikle en avansert klinisk breddekompetanse, med et fordypningsområde.
Innenfor rammene av denne kompetansen tilbys fordypning rettet mot 1) pasienter som mottar
tjenester i primærhelsetjenesten eller 2) pasienter som mottar tjenester i
spesialisthelsetjenesten. Masteroppgaven inngår som en del av fordypningen og tema i
masteroppgaven må innrettes mot valgt fordypning.
Studieprogrammets emner organisert etter følgende kompetanseområder
Kompetanseområde A) Kliniske undersøkelser og behandling:
AKS: Avansert klinisk allmennsykepleie: Pasienter med komplekse og uforutsigbare (10 sp)
AKS: Avansert klinisk allmennsykepleie: Fordypning i pasienter med komplekse og
uforutsigbare sykdomstilstander ( 10 sp)
AKS: Systematisk helsevurdering (10 sp)
AKS: Farmakologi (10 sp)
AKS: Sykdomslære og behandling (10 sp)
Kompetanseområde B) Pasientopplæring og veiledning:
AKS: Avansert klinisk allmennsykepleie: Helsefremming, sykdomsforebygging og
helsepedagogikk (5 sp)
Kompetanseområde C) Fagutvikling:
AKS: Kunnskap og kunnskapsformer i avansert klinisk allmennsykepleie (5 sp)
AKS: Kvalitativ metode (5 sp)
AKS: Kvantitativ metode ( 5 sp)

Kompetanseområde D) Faglig koordinering og ledelse:
AKS: Fagledelse, forskning og utviklingsarbeid (10 sp)
Kompetanseområde E) Faglig fordypning:
AKS: Fordypningsemner (I Osp)
AKS: Masteroppgave (30 sp)

Organisering
Masterstudiet er organisert slik at det kan gjennomføres på deltid over 4 år. Studiet
organiseres med teoretiske og kliniske studier i ukesamlinger, og det stilles krav om
selvstendig arbeid mellom samlingene.
Videre er Masterstudiet organisert slik at emner fra de ulike kompetanseområdene bidrar til
integrering av akademiske og kliniske kunnskaper og ferdigheter og sikrer progresjon i
studentenes kompetansebygging. Kompetanseområde A er grunnleggende kunnskaper som
det bygges videre på eller utvides i de andre kompetanseområdene. Fordypningsemnene er i
oversikten lagt til kompetanseområde E, men fordypning inngår i flere av emnene.
Fordypningen vil ikke gå på bekostning av den avanserte kliniske sykepleierens
breddekompetanse. Fordypningene vil rette seg mot problemstillinger innenfor
primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten og vil også være en del av masteroppgaven.
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Arbeidet med masteroppgaven, i form av å velge tematikk, starter tidlig i studieløpet.
Tematikken for masteroppgaven utvikles i de sykepleiefaglige emnene og i
fordypningsemner.
Alle emner og all klinisk praksis, må være godkjent og bestått før studenten kan levere
masteroppgaven.

LÆRINGSFORMER
Læringsformene er valgt ut fra en tenkning om at studentene skal videreutvikle seg som
analytiske, selvstendige og innovative kliniske sykepleiere. Studentene skal være gode
samarbeidspartnere for pasienter, pårørende, medisinske og helsefaglige profesjoner. Noe av
undervisningen skjer i samarbeid med andre profesjoner slik at det bidrar til inngående
kjennskap til og forståelse for andre profesjoners arbeidsmetoder og som fremmer godt
tverrfaglig samarbeid. Det veksles mellom individuelle arbeider og gruppearbeid/ teamarbeid
der en på ulike måter utfordrer den enkeltes verdier, holdninger, erfaringer, kunnskaper,
kreativitet og samspill. Læringsaktiviteten vil foregå ved hjelp av studiesamlinger i klasserom,
i øvingsavdelinger og i klinikk, og ved hjelp av IKT og nettbasert undervisning og veiledning.
Kliniske studier
Kliniske studier er en sentral læringsform hvor kandidatene skal videreutvikle sin analytiske,
praktiske og kommunikative kompetanse i møte med pasienter og deres pårørende. Her skal
de også videreutvikle sin vurderings- og handlingskompetanse. Det legges opp til kliniske
studier i både primær- og spesialisthelsetjenesten og ved bruk av øvingsavdelinger. I de
kliniske studiene skal studenten føre protokoll over egen kompetanseutvikling og aktivt søke
veiledning og råd fra egen og andre helseprofesjoner. Utvalgte deler av kliniske studier kan
gjennomføres ved relevante utenlandske institusjoner.
Kandidaten skal i samtlige kompetanseområder, enten individuelt eller i grupper, arbeide med
skriftlig analyse og framstilling av et gitt eller selvvalgt tema i form av innleveringer
(arbeidskrav/mapper). Det legges opp til seminarer der studentene skal presentere egen
forståelse og drøfte forskjellige perspektiver ved bruk av ulike kunnskaps- og
presentasjonsformer.
Andre eksempler på læringsformer som vil bli brukt er: forelesninger, selvstudie,
studiegrupper, kliniske øvelser, nettbaserte øvelser, e-læring. Studieform vil være avhengig av
målene for hvert enkelt emne.
Studenten har ansvar for å møte de praksiskrav som stilles. Gjennom praksisstudier skal
studenten få innsikt i ulike tjenestenivåer og pasientgrupper. Breddekompetansen inkluderer å
utvikle kompetanse om pasienter i alle aldre gjennom praksiserfaring fra sykehjem,
hjemmesykepleie, KAD, sykehus, helsestasjon, boliger. Pasientgrupper skal involvere kronisk
og alvorlig syke barn og voksne, pasienter med rus og psykiatriske lidelser, eldre med
sammensatte hjelpebehov, palliative pasienter og utsatte grupper. De kliniske studiene skal
sikre avanserte kliniske ferdigheter, god kompetanse, ny rolleforståelse, samt sikre tverrfaglig
samarbeid med ulike relevante yrkesgrupper. Praksis kan dermed kun unntaksvis
gjennomføres på eget arbeidssted.
Studiekrav og obligatorisk.fremmøte
I noen kompetanseområder er det arbeidskrav knyttet til emnenes teoretiske og/eller kliniske
del, og disse må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen.
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I emner som ikke har kliniske studier vil det være obligatorisk fremmøte på utvalgte
seminarer og en kombinasjon av frivillige og obligatoriske arbeidskrav. I emner med kliniske
studier vil 40-50 % av teoriundervisningen være obligatoriske arbeidsseminar. Dette for å
sikre forsvarlig utøvelse av helsehjelp til pasienter ute i helsetjenesten. Det er 80 %
obligatorisk deltagelse i de kliniske studiene. Obligatoriske teoretiske arbeidskrav må være
bestått før studenten kan påbegynne de påfølgende kliniske studiene. Arbeidskravene vil være
tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene i de enkelte emnene. Emner med kliniske studier vil ha
skriftlige og/eller praktiske arbeidskrav og krav om klinisk veiledning. I de kliniske studiene
som er veiledet vil en kvalifisert veileder ha oppfølging av studentene i nært samarbeid med
Avdeling for sykepleievitenskap. Alle utførte arbeidskrav er gyldige i ett år.
VURDERINGSFORMER
Det benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige kompetanseområdene. Det legges vekt
på at vurderingsformene skal understøtte kandidatenes læring og bidra til faglig progresjon
med hensyn til faglig nivå, omfang og presentasjonsform.

Det inngår et eller flere arbeidskrav som utgjør grunnlag for vurderinger i alle
kompetanseområder.
INTERNASJONALISERING
Studenter kan ta inntil 10 studiepoeng ved utenlandske universiteter som tilbyr relevante
emner for å oppnå graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. Det legges til rette for
studentutveksling og at kandidatene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante
utbyttbare teoretiske kompetanseområder ved et samarbeidende universitet.

STUDIEKVALITET
Masterprogrammet følger kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO og kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet.
Studieprogrammet vil bli jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:
Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn
med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
Fakultetet foretar senest hvert sjette år en grundig intern og ekstern evaluering av
programmet.
Evalueringsprosedyrer
Periodisk programevaluering (minst hvert sjette år)
- Bruk av tilsynssensor
- Årlig rapportering til Det medisinske fakultet
Lærerevaluering av hvert emne
Underveisevaluering av emner (samtale med studenter)
Sluttevaluering av alle emner (studentene evaluerer skriftlig emnene på slutten av hver
gang emnet blir holdt)

GRUNNLAG FOR TILDELINGAV MASTER
Kandidatene som gjennomfører masterprogrammet blir tildelt graden Master i avansert klinisk
allmennsykepleie.
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BESKRIVELSE AV DE ENKELTE EMNENE
Kompetanseområde A) Kliniske undersøkelser og behandling:
AKS: Avansert klinisk allmennsykepleie - del 2: Pasienter med komplekse og
uforutsigbare sykdomstilstander (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg avansert kompetanse i klinisk undersøkelsesmetodikk og metoder for å
kartlegge pasienter med kjente sykdommer og plager. Du utvikler evner og ferdigheter til å
vurdere vanlige sykdomstilstander og plager og kan iverksette tiltak for at pasienten kan
håndtere sin sykdom, samt utvikle individuelle planer. Emnet gir deg innsikt i sosiale
utfordringer knyttet til rusproblematikk, vold og overgrep.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• hvordan du syntetiserer kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og
behov i et alders-, kjønns- og flerkulturelt perspektiv
• kroniske og sammensatte lidelser, sosiale risikofaktorer og ressurser
• sosiale utfordringer innen rusproblematikk, vold og overgrep
Ferdigheter til å
• gjøre relevante vurderinger og beslutninger av handlingsalternativer for å gi avansert
sykepleie til pasienter med et komplekst sykdomsbilde og helseutfordringer
• kommunisere, initiere og iverksette tiltak for å støtte og gi systematisk helsehjelp til
pasienter selvstendig og i team
• identifisere og samarbeide med pasient og andre relevante samarbeidsparter for å sikre
forsvarlig helsehjelp til pasienter
Generell kompetanse til å
• kunne planlegge helsehjelp for å forebygge forverring eller tilbakefall av akutt og
kronisk sykdom
• forstå e-Helse og omsorgsteknologi og kunne innhente kunnskap for å anvende
relevant teknologi på ulike nivåer
• beherske fagområdets krav til kunnskap og ferdigheter og kunne arbeide selvstendig i
tverrfaglige beslutningsprosesser innenfor rammen av ditt ansvarsområde samt kjenne
grensene for avansert klinisk kompetanse

AKS: Avansert klinisk allmennsykepleie - del 3: Fordypning i pasienter med komplekse
og uforutsigbare sykdomstilstander (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg inngående kompetanse til å vurdere sammensatte sykdomstilstander og
symptomgrupper hos pasienter med komplekse og uforutsigbare sykdomstilstander og til å
iverksette tiltak for å forebygge, behandle og følge opp disse. Emnet gir deg videre innsikt i
sentrale utfordringer og vurderinger i livets siste fase. Denne kompetansen er koordinert
basert på kunnskaper om helsetjenesten og personsentrert/familieorientert omsorg.
12
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Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• de vanligste plager og symptomer hos alvorlig syke eller døende pasienter og etikk
• helsetjenestens organisering og egen yrkesrolle, samt om samhandling, samarbeid og
tjenestekoordinering
• beslutningsprosesser, personsentrert sykepleie og sykepleiefaglige og medisinske
behandlingstiltak
Ferdigheter til å
• utføre omfattende kartlegginger og vurderinger av pasientens helsebehov, inkludert
prioriterte tiltak og etiske utfordringer i tilrettelegging av tilpasset og
sammenhengende helsehjelp
• anvende avansert kunnskap om sykdomslære og farmakologi for å gjennomføre
selvstendige, faglig relevante undersøkelser og vurderinger av helsetilstanden til
pasienter i alle aldre og med sammensatte hjelpebehov på en helhetlig og systematisk
måte
konsultere
andre helseprofesjoner på en selvstendig, kunnskapsbasert og
•
hensiktsmessig måte, samt initiere og bidra til tverrfaglig samhandling
Generell kompetanse til å
• systematisk vurdere pasienter i uavklarte situasjoner, utføre avansert sykepleie og
koordinere nødvendige tjenester og oppfølging også i livets siste fase
• kommunisere og samhandle med pasienten og deres pårørende
• forstå AKS rollen i vurdering og behandling av pasienter i uavklarte situasjoner med
akutt og kronisk sykdom
AKS: Systematisk helsevurdering (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg teoretisk og praktisk innføring i systematisk kartlegging av helse- og
funksjonssvikt hos barn, ungdom, voksne og eldre. Du vil lære å gjenkjenne sentrale tegn på
normal funksjon og patofysiologiske endringer knyttet til sykdom, aldring og bruk av
rusmidler. Du tilegne deg metoder og teknikker for å vurdere normalfunksjon og identifisere
patofysiologiske endringer. Utvikling av kliniske ferdigheter vektlegges.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• normal vekst, utvikling og aldring
• systematiske kliniske undersøkelsesmetoder samt begrep og uttrykk brukt for å
identifisere rusbruk, fysisk og psykisk funksjon
• kartlegging av pasienters helsehistorie (anamnese)
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Ferdigheter til å
• innhente og dokumentere helsehistorie (anamnese) gjennom systematisk kartlegging
og intervju
• identifisere og dokumentere helseproblemer knyttet til akutt- og kronisk sykdom og
rusbruk
• beherske inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon og relevante
kartleggingsverktøy
Generell kompetanse til å
• kunne gjøre rede for hensikten med å gjennomføre systematisk helsekartlegging og
forhold det er viktig å ta hensyn til i systematiske kartlegginger
• å gjøre kvalifiserte faglige resonnement på bakgrunn av helsevurdering og angi
diagnoser og foreslå tentative differensialdiagnoser
• gjøre rede for anatomiske, fysiologiske og psykiske forandringer som det er viktig å ha
spesiell oppmerksomhet på i møte med pasienten
AKS: Farmakologi (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg inngående kunnskap om forskrivning, bruk og håndtering av legemidler. I
tillegg vil du få kjentskap til utfordringene ved legemiddelbruk hos barn, eldre og personer
med endret metabolisme. Emnet gir deg også kompetanse til å identifisere interaksjoner og
ugunstige medikamentkombinasjoner og generelle bivirkninger. Det fokuseres også på rus og
medikamentmisbruk.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• de mest forskrevne medikamentene.
• bivirkninger og interaksjoner samt forgiftningspotensiale
• interaksjoner mellom rusmidler og legemidler, samt misbrukspotensiale for ulike typer
legemidler
Ferdigheter til å
• kunne forskrive enkelte legemidler iht. enhver gjeldende retningslinje
• gjennomføre medikamentgjennomganger
• identifisere ugunstige medikamentkombinasjoner
Generell kompetanse til å
• beherske forskrivningsprosedyrer for medikamenter
• bidra til optimalisering av legemiddelbehandlingen hos den enkelte pasient
• veilede pasienter i legemiddeletterlevelse
AKS: Sykdomslære og behandling (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg teoretisk fordypning i utbredte fysiske og psykiske sykdommer og ruslidelser.
Emnet gir deg avansert kompetanse til å avdekke sentrale tegn på unormal funksjon og
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sykdom og til å identifisere de mest vanlige sykdommer og symptomer. Du vil få kompetanse
til å iverksette forebygging, behandling og oppfølging av pasienter.

Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• de mest vanlige somatiske sykdommer, psykiske lidelser, forløp og symptomer over
livsløpet
• forebyggende og behandlende intervensjoner knyttet til de vanligste diagnosene
• pasienters symptomhåndtering, reaksjoner og behov
Ferdigheter til å
• gjenkjenne symptomer og tegn på de vanligste sykdommer og diagnoser gjennom et
livsløp
• iverksette forebygging og behandling med fokus på medikamentelle og ikkemedikamentelle tiltak
• identifisere riktig behandlingsnivå, basert på vurderinger av pasientens helsetilstand
Generell kompetanse til å
• vurdere betydningen av biologiske, psykologiske og miljømessige årsaksfaktorer til
sykdomsutvikling
• vurdere og identifisere vanlige sykdommer, og vurdere og håndtere samsykdom
• angi normal behandling og behandlingsforløp for kroniske og akutte sykdommer

Kompetanseområde B) Pasientopplæring og veiledning:
AKS: Avansert klinisk allmennsykepleie - del 1: Helsefremming, sykdomsforebygging
og helsepedagogikk (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg kompetanse til å undervise i og utøve helsehjelp i et helsefremmende og
sykdomsforebyggende perspektiv, og du vil få en grundig innføring i sentrale teorier og
begreper knyttet til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Emnet legger vekt på
sammenhengen mellom direkte pasientrettet arbeid, folkehelseperspektivet, og den
helsepedagogiske funksjonen i helse- og omsorgstjenesten.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• tilrettelegging av tilpasset og sammenhengende helsehjelp i samhandling med brukere
av helsetjenesten og eventuelle pårørende, herunder prioriteringer og helseøkonomiske
hensyn
• folkehelse, helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid den helsepedagogiske
funksjon
• rollen til avansert klinisk sykepleie i det helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeidet.
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Ferdigheter til å
• utøve din pedagogiske funksjon på en måte som bidrar til å fremme helse og
forebygge sykdom hos brukere av helse- og omsorgstjenesten
• analysere samspillet mellom individuelle og strukturelle forhold gjennom
sykdomsforebyggende og helsefremmende vurderinger
• vurdere og imøtekomme pasientenes behov for helseinformasjon (helsekompetanse).
Generell kompetanse til å
• forstå AKS -rollens helsefremmende og sykdomsforebyggende ansvar og funksjon
• formidle, undervise og veilede for å legge til rette for helsefremmende arbeid i helse
og omsorgstjenesten
• kunne gjenkjenne sentrale kjennetegn ved utfordringer innenfor folkehelse og offentlig
helsepolitikk
Kompetanseområde C) Fagutvikling:
AKS: Kunnskap og kunnskapsformer i avansert klinisk allmennsykepleie (5 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg forståelse for avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)- rollen og hvilken
kunnskap og kunnskapsformer som er relevante i et sykepleiefaglig og samfunnsvitenskapelig
perspektiv. Emnet gir deg kunnskap om sentrale perspektiver i sykepleievitenskapen og en
innføring i teoretiske og normative begreper som er grunnleggende i rollen som avansert
klinisk allmennsykepleier. Målet er å utvikle evnen til kvalifisert, kritisk og reflektert analyse
av sykepleie som vitenskap og fag.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• internasjonal forskning om avansert klinisk allmennsykepleie samt sentrale
vitenskapelige perspektiver av relevans for å kunne utøve og videreutvikle rollen som
avansert klinisk allmennsykepleier
• ulike kunnskapsformer, helsetjenestens organisering og betydning for utøvelsen av
avansert klinisk allmennsykepleie
• etikk og normative teorier og metoder for å fremme brukerinvolvering
Ferdigheter til å
• systematisk søke etter relevant kunnskap
• kunne analysere, kritisk vurdere og anvende ulike informasjonskilder og benytte disse
til å formulere og vurdere faglige resonnementer
• analysere etiske utfordringer knyttet til problemstillinger innen avansert klinisk
allmennsykepleie
Generell kompetanse til å
• få innsikt i kunnskapsgrunnlaget og samfunnsrelevansen for rollen som avansert
klinisk allmennsykepleier
• kunne utdype og kritisk drøfte sykepleiens verdigrunnlag
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•

bidra i diskusjoner om og videreutvikling av rollen som avansert klinisk
allmennsykepleier i spesialist og primærhelsetjenesten

AKS: Kvalitativ metode (5 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg inngående kunnskap om kvalitative forskningstilnærminger i
sykepleieforskning. Du får en innføring i utforming av hensikt, problemstilling og
forskningsspørsmål, i tillegg til å lære om framgangsmåter for hensiktsmessig utvalg, og
utvalgte former for innsamling av kvalitative data. Videre vil du få innsikt i ulike
tilnærminger til analyse av kvalitativt materiale og spørsmål knyttet til gyldighet i kvalitativ
forskning.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• kvalitative forskningsstrategier og utvalgte former for innsamling av data
• sammenhenger mellom teori, problemstilling/forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer
og metodevalg
• hvordan en sikrer og undersøker gyldighet og pålitelighet i kvalitativ forskning
Ferdigheter til å
• identifisere hva som er forskbare problemstillinger og utvalgte analysemetoder i bruk i
kvalitative studier
• gjøre rede for problemstillinger og overveielser i valg av datakilder
• innhente ulike former for data
Generell kompetanse til å
• kunne gjøre rede for vitenskapelige metoder i planlegging og gjennomføring av
datainnsamling og dataanalyse
• analysere og identifisere muligheter og begrensninger ved metodene
• kunne anvende ulike prinsipper og tilnærminger i kvalitativ analyse ved praktiske
øvelser
AKS: Kvantitativ metode (5 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg inngående kunnskap om kvantitative forskningstilnærminger i
sykepleieforskning. Du får innsikt i de mest brukte metodene i sykepleievitenskapen og
erfaring med å prøve ut og vurdere vitenskapelige tilnærminger og metoder for
datainnsamling og dataanalyse i kvantitative studier. Videre får du kunnskap om utforming av
problemstillinger, teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler. I tillegg vil en
innføring i trekking av utvalg, konstruksjon og utprøving av spørreskjema, statistiske analyser
og testing samt spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet gi deg et godt grunnlag til å utføre
kvantitative studier.
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Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• kvantitative forskningsstrategier og utvalgte former for innsamling av data
• sammenhenger mellom teori, problemstilling/forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer
og metodevalg
• hvordan en sikrer og undersøker gyldighet og pålitelighet i kvantitativ forskning
Ferdigheter til å
• identifisere hva som er forskbare problemstillinger og utvalgte analysemetoder i bruk i
kvantitativ dataanalyse
• gjøre rede for problemstillinger og overveielser i utvalgsprosedyrer
• innhente ulike former for data
Generell kompetanse til å
• kunne gjøre rede for vitenskapelige metoder i planlegging og gjennomføring av
datainnsamling og dataanalyse i kvantitative studier
• analysere og reflektere over metodenes muligheter og begrensninger
• kunne anvende de vanligste teknikker i kvantitativ dataanalyse ved praktiske øvelse
Kompetanseområde D) Faglig koordinering og ledelse:
AKS: Fagledelse, forskning og utviklingsarbeid (10 sp)
Kort om emnet
Emnet gir deg inngående kunnskap om hvordan sykepleietjenesten kan videreutvikles
gjennom fagledelse, fagutvikling og forskning.
Du vil utvikle evne til å analysere rammer og prosesser som påvirker sammenhengen mellom
sykepleievitenskap, forskning og fagutvikling på sykepleiens områder.
Videre får du kunnskap om anvendelse og utvikling av kunnskap benyttet for forskning- og
utviklingsarbeid i ledelse av faget i rollen som Avansert klinisk allmennsykepleier.
Emnet omhandle også implementering av ny kunnskap i praksis, og hvilke modeller og
redskaper allmennsykepleieren kan benytte for å se på muligheter og barrierer i et
fagledelsesperspektiv.
Hva lærer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• e-helse, digitalisering, pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, faglig ledelse og veiledning
• muligheter og utfordringer i kunnskapsbasert praksis
• samhandling, samarbeid og tjenestekoordinering
Ferdigheter til å
• analysere forholdet mellom vitenskap og praksis og modeller for forskning- og
utviklingsarbeid i helsetjenesten
• analysere muligheter og barrierer ved implementering av forskning- og fagutvikling
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lede faget ved å initiere og drøfte faglige problemstillinger for å sikre forsvarlige og
kvalitativt gode helsetjenester til pasientene

Generell kompetanse til å
• kunne gjøre rede for og kritisk vurdere ulike kvalitetsforbedrende tiltak i ledelse av
faget
• analysere og diskutere betydningen av forskningsbasert kunnskap for utvikling av
praksis og fagledelse i sykepleie og AGS rollen
• sikre og håndtere medisinsk teknologi/velferdsteknologi på en hensiktsmessig måte og
vurdere styrker og begrensninger ved innovasjoner i helsetjenesten
Kompetanseområde E) Faglig fordypning:
AKS: Valgfrie fordypningsemner (lOsp)
Studenten kan velge to fordypningsemner på 5 studiepoeng eller ett fordypningsemne på 10
studiepoeng. De valgfrie emnene må være godkjent av Avdeling for sykepleievitenskap og
være i tråd med valgt fordypning innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. Avdeling for
sykepleievitenskap tilbyr fordypninger som er i tråd med samfunnets, Instituttet og
Avdelingens behov.
AKS: Masteroppgave (30 sp)
Kort om emnet
Hensikten med masteroppgavearbeidet er at du får erfaring med å gjennomføre et avgrenset
forskningsarbeid. Masteroppgavearbeidet består av et selvstendig vitenskapelig arbeid og
deltakelse i masteroppgaveseminar. Tema for masteroppgaven skal være relatert til den
kliniske valgfrie spesialiseringen du har arbeidet med gjennom studiet. Det valgte temaet kan
utforskes i form av en teoretisk analyse av foreliggende forskning (litteraturstudie), som et
forskningsbasert fagutviklingsprosjekt, et selvstendig empirisk prosjekt eller som del av et
pågående forskningsarbeid ved instituttet eller andre samarbeidende institusjoner.
Hva l;:-erer du?
Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om
• hvordan metodisk tilnærming velges, benyttes og beskrives
• analyse og drøfting av forskningstema på en logisk, presis og velorganisert måte
• vitenskapelig tenkemåte, fremstilling og oppbygging av et vitenskapelig arbeid
Ferdigheter til å
• gjennomføre et vitenskapelig arbeid i henhold til forskningsetiske overveielser og
normer og retningslinjer for god forskning
• vise selvstendighet og innsikt i behandlingen av et selvvalgt tema
• formulere forskbare problemstillinger og forankre denne i tidligere forskning og
litteratur
Generell kompetanse til å
• delta i drøfting av problemstillinger som oppstår ved planlegging og gjennomføring av
masteroppgavearbeidet
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anvende egen og andres forskning i masteroppgavearbeidet i henhold til anerkjente
etiske og faglige prinsipper
anvende prinsipper for vitenskapelig argumentasjon

VITNEMÅL OG DIPLOMA SUPPLEMENT
Målsetting innhold og organisering- bokmål
Master i avansert klinisk allmennsykepleie har som mål å utdanne avanserte kliniske
allmennsykepleiere som er kvalifisert til å yte helhetlig helsehjelp til pasienter i alle aldre
både med somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer. Fagområdet
dekker helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller
lindrende perspektiv. Masterprogrammet består av obligatoriske emner som inkluderer teori
og klinisk praksis, og valgt fordypning i enten primær- eller spesialisthelsetjenesten.
Masteroppgaven inngår i fordypningen.
Læringsutbyttet- bokmål
Kandidatene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å følge opp og tilby avansert klinisk
sykepleie til pasienter med kronisk sykdom og pasienter med flere og sammensatte tilstander.
Allmennsykepleiere skal bidra til helhetlige pasientforløp, ivareta pasienten i kritiske
overganger og bidra til trygge, virkningsfulle og samordnede tjenester med god
ressursutnyttelse og til innovasjon, forbedringsarbeid og systematisk brukerinvolvering.
Kandidatene skal kunne kjennetegnes ved å inneha omfattende klinisk vurderings-, handlingsog beslutningskompetanse til å ivareta selvstendige roller med utvidede funksjons- og
ansvarsområder i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utdanningen skal gi en
breddekompetanse til å håndtere faglige problemstillinger på individ-, gruppe- og systemnivå,
i nært samarbeid med andre profesjoner, pasienter, brukere, pårørende og andre tjenester.
Videre skal studiet gi fordypet kunnskap om forskningsmetode, sentrale vitenskapelige og
etiske teorier og begreper med relevans for avansert klinisk allmennsykepleie.
Målsetting, innhold og organisering- nynorsk
Master i avansert klinisk allmennsjukepleie har som mål å utdanne kliniske
allmennsjukepleiarar til å yte heilskapleg helsehjelp til pasientar i alle aldrar som har
somatiske, psykiske og rusrelaterte utfordringar knyta til helse og sjukdomar. Fagområdet
dekkjer helsefremjande, sjukdomsførebyggjande, handsamande, rehabiliterande og/eller
lindrande perspektiv. Masterprogrammet er samansett av obligatoriske emne som inkluderer
teori og klinisk praksis, og vald fordjuping i anten primær- eller spesialisthelsetenesta.
Masteroppgåva inngår i fordjupinga.
Læringsutbyttet- nynorsk
Kandidatane skal ha kunnskapar og ferdigheiter til å fylgje opp og tilby klinisk sjukepleie til
pasientar med kronisk sjukdom og pasientar med fleire og samansette forfatningar.
Allmennsjukepleiarar skal bidra til heilskapleg pasientgang, ta hand om pasienten i kritiske
overgangar og bidra til trygge, verknadsfulle og samordnande tenester med god
ressursutnytting og til innovasjon, forbetringsarbeid og systematisk brukarinvolvering.
Kandidatane skal kunne kjenneteiknast ved at dei har omfattande kompetanse til å utføre
kliniske vurderingar, handle og ta avgjerder for å kunne ta hand om sjølvstendige roller med
utvida funksjons- og ansvarsområder i <lei kommunale helse- og omsorgstenestene.
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Utdanninga skal gje ei brei kompetanse til å handtere faglege problemstillingar på individ-,
gruppe- og systemnivå, i nært samarbeid med andre profesjonar, pasientar, brukarar,
pårørande, og andre tenester. Vidare skal studiet gje fordjupa kunnskap om forskingsmetode,
sentrale vitskaplege og etiske teoriar og omgrep relevant for avansert klinisk sjukepleie.

Målsetting, innhold og organisering- engelsk
The objective of the master program in advanced practice nursing (APN) is to educate APNs
who qualify to provide coherent health assistance to patients at all ages struggling with
diseases and health challenges of somatic, psychological and drug related kinds. The subject
field covers perspectives within health promotion, disease prevention, treatment,
rehabilitation and/or palliation. The study program comprise compulsory courses of theory
and clinical practice, and thematic courses related to either the primary health service or the
specialist health service. The master thesis is part of the thematic courses.
Læringsutbyttet- engelsk
When graduating, the candidates have the knowledge and skills to implement and offer
advanced practice nursing to patients with chronic disease and to patients with several
combined conditions. Advanced practice nurses shall contribute to the provision of coherent
clinical pathways, make sure the patient is cared for in critical transfers, and contribute to
safe, effective, and well exploited coordinated health services. In addition, an advanced
practice nurse shall contribute to innovation, improvement work and user involvement.
The candidates have comprehensive competence to evaluate, act and conclude to maintain
seif-dependent ro les that comprise extended function and responsibility areas of the
municipalities' healthcare services. The education provides a broad competence to make sure
the candidate, in el ose cooperation with other professions, patients, users, next of kin, and
other services, can handle problems at individual-, group-, and system-level. Moreover, the
study program shall provide in-depth knowledge on research methods, core scientific- and
ethical theories, and relevant terminology for advanced practice nursing.
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DIAKONALE H ØGSKOLE

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

LM

12.04.2019

Vedr Master i avansert klinisk allmennsykepleie
Lovisenberg diakonale høgskole har fra 2013 tilbudt et studium i avansert klinisk sykepleie
(AKS) med spesialisering i allmennsykepleie, og har deltatt i det nasjonale arbeidet med
utvikling av en felles retningslinje for AKS allmennsykepleie. Dette innebærer at det
eksisterende studiet ved LDH skal vurderes for justering av innhold og struktur.
Kunnskapsdepartementet har nylig sendt ut forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på høring.
Universitetet i Oslo (UiO) ved Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn og avdeling
for sykepleievitenskap har betydelig erfaring med masterstudiet i avansert geriatrisk
sykepleie. Det foreligger en intensjonsavtale om samarbeid mellom Institutt for helse og
samfunn og LDH, der avdelingsleder og professor Marit Kirkevold (UiO) og rektor Lars
Mathisen (LDH) er kontaktpersoner. I videreføring av faglige diskusjoner og samarbeid fra
sak til sak har vi påbegynt samtaler om samarbeid om master i avansert klinisk
allmennsykepleie. Aktuelle tema for samarbeid er utveksling av emner, veiledersamarbeid,
eksamen, og programevaluering.

Lars Mathisen
Rektor, LDH

Post/besøksadresse: Lovisenberggt. 15 8, N-0456 Oslo, Fakturaadresse: Lovisenberggt. 15 8, N-0456 Oslo
Tlf: +47-22 35 82 00, E-post: admin@ldh.no. Webside: www.ldh.no
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UiO : Det medisinske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
SADM OPP

Dato:
Saksnr.. :

Seksjon for opptak

12.04.2019
2019/1527

METIEGR

Det medisinske fakultets innmelding av studietilbud for studieåret 2020/21
Vi viser til notat av 7. mars om innmelding av studietilbud for studieåret 2020/2021.
Fakultetet ønsker å opprette et 4-årig (deltid) erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk
allmennsykepleie {AKS) og nedlegge masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie.
Opprettelsen av et masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er knyttet til prosessen
rundt forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS).
Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er sendt
på høring, med frist 1. juli. Den er tenkt å tre i kraft 1. januar 2020. Helse- og omsorgsdepartementet
ønsker å innføre offentlig spesialistgodkjenning av kandidater med masterutdanning i avansert klinisk
allmennsykepleie (AKS). Slik fakultetet forstår det, må det skje en endring i forskrift om spesialistutdanning
og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Endringer i denne forskriften er foreløpig ikke sendt på
høring, og tidshorisonten er dermed uklar. At uteksaminerte kandidater kan oppnå spesialistgodkjenning er
grunnlaget for fakultetets tro på bedre rekruttering og gjennomføring enn ved det eksisterende
masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie.
Fakultetet ønsker likevel allerede nå å foreslå opprettelse av et 4-årig (deltid) erfaringsbasert
masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) med opptak studieåret 2020/2021, med disse
forbeholdene:
•

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om opprettelse i styremøtet 21. mai 2019.

•

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie blir
ferdig i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet studieåret 2020/2021, 13. desember.

•

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger endres til å omfatte
avansert klinisk allmennsykepleiere i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet studieåret
2020/2021, 13. desember.

Hvis fakultetsstyret slutter seg forslaget om opprettelse av nytt studieprogram i avansert klinisk
allmennsykepleie, må de samtidig slutte seg til nedleggelsen av studieprogrammet Avansert geriatrisk
sykepleie {MFME-GERSY) fra og med studieåret 2020/2021.

Det medisinske fakultet
Telefon: 22 84 53 oo
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
2. et., 0372 Oslo
www.med.uio.no
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UiO :

2

Det 4-årige (deltid) erfaringsbaserte masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie ved Institutt for
helse og samfunn har over tid hatt et lavt antall søkere til studieprogrammet og dårlig gjennomføring.
Hvis fakultetet foreslår nedleggelse av Avansert geriatrisk sykepleie og opprettelse av Avansert klinisk
allmennsykepleie så forutsetter fakultetet å kunne omdisponere 20 studieplasser fra Avansert geriatrisk
sykepleie til Avansert klinisk allmennsykepleie.
Etter fakultetsstyret behandling 21.mai 2019 vil fakultetet eventuelt bekrefte denne innmeldingen og
oversende begrunnelser og tentativ programplan for studiet i avansert klinisk allmennsykepleie, samt en
plan for utfasing for studenter på avansert geriatrisk sykepleie.
I listen over planlagte studietilbud ved UiO studieåret 2019/2020 ønsker vi at MFNOMA- NOMA-studenter,
Det medisinske fakultetet fjernes . Dette var kvoteordningen og hadde siste opptak våren 2014.

Medhilsen
Ivar P. Gladhaug
dekan
Unn-Hilde Grasmo-Wendler
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Mette Groseth Langballe
+4722845326, m.g.langballe@medisin.uio.no
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LOV ISENBERG
DIAKONALE H ØGSKOLE

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

LM

12.04.2019

Vedr Master i avansert klinisk allmennsykepleie
Lovisenberg diakonale høgskole har fra 2013 tilbudt et studium i avansert klinisk sykepleie
(AKS) med spesialisering i allmennsykepleie, og har deltatt i det nasjonale arbeidet med
utvikling av en felles retningslinje for AKS allmennsykepleie. Dette innebærer at det
eksisterende studiet ved LDH skal vurderes for justering av innhold og struktur.
Kunnskapsdepartementet har nylig sendt ut forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på høring.
Universitetet i Oslo (UiO) ved Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn og avdeling
for sykepleievitenskap har betydelig erfaring med masterstudiet i avansert geriatrisk
sykepleie. Det foreligger en intensjonsavtale om samarbeid mellom Institutt for helse og
samfunn og LDH, der avdelingsleder og professor Marit Kirkevold (UiO) og rektor Lars
Mathisen (LDH) er kontaktpersoner. I videreføring av faglige diskusjoner og samarbeid fra
sak til sak har vi påbegynt samtaler om samarbeid om master i avansert klinisk
allmennsykepleie. Aktuelle tema for samarbeid er utveksling av emner, veiledersamarbeid,
eksamen, og programevaluering.

Lars Mathisen
Rektor, LDH

Post/ besøksadresse: Lovisenberggt. 15 B, N-0456 Oslo, Fakturaadresse: Lovisenberggt. 15 B, N-0456 Oslo
Tlf: +47-22 35 82 00, E-post: admin@ldh.no. Webside: www.ldh.no
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Utfasingsplan for Masterprogram i avansert geriatrisk
sykepleievitenskap
Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for Helse og samfunn

Både masterprogrammet i sykepleievitenskap og masterprogrammet i avansert geriatrisk
sykepleie (AGS)forvaltes av avdeling for Sykepleievitenskap. For mange emner er det felles
undervisning på separate emnekoder for de to programmene, dermed vil nedleggelsene
påvirke begge programmene. Denne utfasingsplanen for AGS ser ut til å dekke behovet for
de 2 som trenger å ta høstemner 2019 og de 3 som trenger å ta våremner 2020 på Sykvit.
Omdisponering av studieplassene
De 20 studieplassene som hører til programmet vil omdisponeres til det nye programmet
Master i klinisk allmennsykepleie som sannsynligvis vil starte opp høst 2020.

Oversikt over emner og utfasing
Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

GERSYK4201
10 ECTS
GERSYK4401
5ECTS
GERSYK4404
10 ECTS
GERSYk4403
5ECTS
GERSYK4103
5ECTS
GERSYK4301
5ECTS
GERSYK4303
5ECTS
GERSYk4304
5ECTS
GERSYK4202
10 ECTS
GERSYK4405
10 ECTS
GERSYK4104
5ECTS
GERSYK4102
15 ECTS
GERSTYK 4500

Masteroppgave
30 ECTS

Emnene legges ned fortløpende når alle studentene er ferdig med siste eksamen i det
enkelte emnet. Foreløpig vet vi lite om det kullet som får tilbud nå i sommer. Emner er
markert med lyseblått det semesteret de sannsynligvis blir lagt ned, eller går siste gang.
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Utfasing av GERSYK4500 Masteroppgave
Til de studentene som skal skrive masteroppgave (30 ECTS) tilbys fast antall
veiledningstimer. På grunn av at årets opptak ikke er avsluttet, har vi ikke oversikt over totalt
antall studenter som fremover vil melde seg opp til dette emnet
Dette vil være det siste emnet som utfases i programmet og det vil foreløpig være vanskelig
å antyde en endelig sluttdato siden vi ikke kjenner den studentmassen som kommer til å
starte i år, men sannsynligvis vil det være aktuelt frem til og med 2024.
Veiledning av de som eventuelt blir forsinket vil enkelt kunne håndteres av avdeling for
sykepleievitenskap som fremdeles vil ha et masterprogram innen sykepleiefaget.

Kartlegging av studentene på studieprogrammet
Det vil bli gjennomført opptak vår 2019. Det er klart at ved årets opptak vil det ikke innvilges
utsatt studiestart, men søknader om permisjoner vil bli vurdert. Studentene som får opptak i
år forventes å begynne på masteroppgaven høst 2022 , men det er dette kullet som vil
avgjøre hvordan nedleggelsen kan gjennomføres derfor må vi ta høyde for at undervisningen
utenom masteroppgaven er tilgjengelig i flere år.

Oversikt studenter med aktiv studierett
Det er bare studenter fra kull 2015 som med normal progresjon blir ferdige i år. De som blir
tatt opp i år pluss en student fra 2016 og en fra 2015 kullet vil etter normert tid være ferdige
med undervisning vår 2022. Planen er å legge ned emnene fortløpende etter vår 2020.

Kull

Antall
studierett

2019
2018
2017

XX

2016
2015
2014

9 (0)
9 (1)

Fullfører masteroppgaven
Normert tid
2023
2022
2021

Antall forskjøvet/permisjon
XX

Ingen studenter i permision
1 Student i permisjon tilbake vår
2021 (ferdiq 2022)
2 student i foreldreperm tilbake
11 (2)
2020
høst 2019 (ferdiq 2023)
1 student er i foreldreperm tilbake
4 (1)
2019
høst 2019 (ferdiq 2023)
lnoen aktive studenter i 2014 kullet eller tidliqere kull
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