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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2015. 

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

 

Det arbeides kontinuerlig med studiekvalitetsarbeid. Som vanlig legger vi opp til dialog med studentene direkte 

og/eller via studentrepresentantene. Videre diskuteres studiekvalitet på våre avdelingsmøter og i 

programrådsmøter. 

 

Spesielle tiltak: 

Fagmiljøet ved avdelingen har i lengre tid vurdert å endre navnet på masterprogrammet og senhøsten 2015 byttet 

programmet navn til Masterprogram i interdisiplinær helseforskning. Navnendringen bunner i at fagmiljøet i dag 

er og har ambisjoner om å være et tydelig interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap, noe 

vi vil skal reflekteres i presentasjonen av masterprogrammet på en tydeligere måte. Masterprogrammets 

ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet. Vi har derfor sett at en 

endring av navnet var et nødvendig tiltak. 

 

I planleggingen av undervisning og eksamen er det lagt til rette for tidligere sensur på det obligatoriske emnet 

HELSEF4301 Forskningsforberedende kurs for å sikre fremdrift med studentenes mastergradsprosjekt med tanke 

på godkjenningssøknad til Kvalitetssikringsutvalget, NSD og eventuell søknad til REK. 

 

Kvalitetssikringsutvalget for mastergradsprosjekter har fortsatt å videreutvikle og formalisere sitt arbeid ut fra 

erfaringer som dukker opp i vurderingene av studentenes prosjekter. 

 

Det ble avholdt programrådsmøte høstsemesteret 2015 hvor det i hovedsak ble orientert om diverse aktuelle 

saker som blant annet emneevalueringer, den periodiske programevalueringen, studentopptaket 2015, 

navnendring på masterprogrammet og nytt valgfritt emne i emneporteføljen. 

 

Det ble for første gang arrangert et velkomstseminar for alle nye studenter på samtlige studieprogram ved 

instituttet i høstsemesteret. Målsettingen var blant annet å gi studentene informasjon om instituttets virksomhet 

og herved få vist frem bredden, informere om mulighetene for å ta elektive emner på tvers av studieprogram ved 

instituttet og informere om og synliggjøre tilbud og aktiviteter ved både fakultet og UiO sentralt. 

 

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

 

Periodisk programevaluering 2015 

Programmet gjennomførte periodisk programevaluering i 2015. Hensikten med evalueringen er å foreta en 

helhetlig vurdering av programmet og fremme tiltak som kvalitetssikrer og videreutvikler programmet. Det ble 

funnet mange overenstemmelser mellom den interne egenvurderingen og den eksterne evalueringsrapporten. 

 

Emneevalueringer 

Evalueringer foretas på alle emnene, fortrinnsvis skriftlige sluttevalueringer hver gang emnet er gjennomført. 

Det blir utdelt spørreskjema som studentene leverer anonymt. Evalueringene sammenfattes av studiekonsulenten 

eller emneansvarlig. Emneansvarlig/faglærer skriver også en lærerevaluering for emnet. Evalueringene blir 

presentert for programrådet. Evalueringene gis også til (evt. ny) emneansvarlig/faglærer neste gang emnet skal 

gjennomføres for å kunne gjøre nødvendige justeringer. På de større obligatoriske emnene i teori og metode 

(HELSEF4100 og HELSEF4200) gjøres det også muntlige midtveisevalueringer med studentene for å kunne 

gjøre endringer underveis. 

 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

Sterke og svake sider ved utdanningstilbudet. Hvilke deler fungerer bra, hvilke problemer har blitt rapportert? 

 

Den eksterne evalueringsrapporten bekrefter i hovedsak vårt eget inntrykk av studieprogrammet og løfter fram 

som positivt det vedvarende arbeidet vi gjør for å sikre den faglige kvaliteten ved programmet og videreutvikle 

det.  

 

Studentevalueringene for studiets emner er gjennomgående gode. Faglærerne får gode tilbakemeldinger på sin 

undervisning og studiemiljø. Student- og lærerevalueringene er i hovedsak samstemte.  

 

2.2. Hvilke tiltak er iverksatt 

 

Det er jevnlige diskusjoner mellom programleder og lærere om justeringer og forbedringer av emner. 

 



Etter midtveisevalueringene gjør faglærer eventuelt mindre nødvendige justeringer. Tilbakemeldinger i 

studentenes sluttevalueringer blir fulgt opp der det lar seg gjøre ved neste planlegging. 

 

Det er blitt lagt inn i undervisningen på de emnene der det er mest relevant (HELSEF4301 

Forskningsforberedende kurs og HELSEF200 Forskningsmetoder og forskningsetikk) mer informasjon om 

Kvalitetssikringsutvalgets arbeid og godkjenningsrutinen rundt masteroppgaveprosjekter. 

 

Det har vært adskillig mer samarbeid på tvers av de kvalitative og kvantitative kursene med flere felles 

kursdager, mer felles og standardisert undervisningsopplegg, og mer konsistente emnebeskrivelser. 

 

2.3. Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

 

Tiltakene til forbedringer som kom frem i den eksterne programevalueringsrapporten vil bli fulgt opp for det 

videre arbeidet med programmet.  

 

2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

I hovedsak blir det vesentlige i studentevalueringene tatt til følge. 

 

3. Bruk av tilsynssensor. 

 

Programmet har ikke benyttet tilsynssensor i 2015. Programmet bestemte å avvikle ordningen med oppnevnt 

tilsynssensor. Det har blitt benyttet ekstern sensor på de store og sentrale obligatoriske emnene i teori og metode 

for å sikre et eksternt og evaluerende blikk på vurderingsordningene og vurderingene. 

 

4. Læringsmiljø. Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc 

 

Det har ikke vært noen formelle klager på læringsmiljøet for 2015. 

 

Studentene har derimot gitt uttrykk for at lokaliteter er gode og andre sider ved læringsmiljøet er svært godt. 

 

5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd. Tilgjengelig statistikk 

finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/15/  

 

Studieprogrammet har 30 studieplasser. 

 

Søkerantall og antall tatt opp til studiet er så å si tilnærmet lik ved de siste foregående år. I alt var det 114 (27*) 

søkere registrert til programmet. Av disse var det 66 (15*) kvalifiserte søkere til studieprogrammet og 55 (11*) 

av disse fikk tilbud. Det var 39 (10*) som takket ja til studieplass. Av disse møtte 31 (5*) til studiestart, 4 

(3*)fikk utsatt studiestart og 4 (2*) møtte ikke til studiet. 

 

*Antall menn 

 

6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk. 

Tilgjengelig statistikk finnes på:  http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 
Det er først og fremst korrigeringer og kommentarer som er interessante. 

 

Antall uteksaminerte: 15 

Studieåret 2015 var det 1 stryk (ikke-bestått) på masteroppgaven. 

 

Antall uteksaminerte i 2015 er en del lavere enn rekordåret 2014 med 36 kandidater og noe lavere enn 2013 (21) 

og 2012 (25). Rekordåret 2014 kan forklares med opptak av 8 ekstra studenter i 2012 som alle fullførte 

heltidsløp på normert tid. Nedgangen av uteksaminerte i 2015 tror vi henger sammen med forsinkelser i studiet 

på bakgrunn av ulike permisjoner o.l. 

 

7. Rekruttering. Tiltak for å få søkere til programmet. 

 

Som vanlig annonseres det i utvalgte fagtidsskrifter. Dette inkluderer også ofte at annonsen legges på respektive 

tidsskrifts nettside i en lengre periode. 

 

Ansatte og studenter oppfordres til å spre informasjon om studieprogrammet. Søkertallene til programmet har 

fortsatt å holde seg stabile og gode de siste årene og det er pr i dag ikke store utfordringer/farer knyttet til 

søkertilgangen, men dette er noe vi overvåker og gjør vurderinger rundt hvert år før arbeidet med rekruttering og 

annonsering av nytt opptak. 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/15/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/


 

Studiekonsulent og instituttets kommunikasjonsrådgiver hadde stand på MedLink-Dagen, en tverrfaglig 

karrieredag for alle helsefagstudenter i Oslo og Akershus. Det var godt oppmøte på karrieredagen og flyers fra 

alle instituttets studieprogrammer ble delt ut og gitt informasjon om. 

 

Programmets nettsider om studiet oppdateres og videreutvikles kontinuerlig og med de mulighetene vi har med 

UiOs grafiske profil og web-regler hvert år. 

 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

 

Programmet har ikke egne etablerte utvekslingsavtaler, men forholder seg ellers til de avtaler som gjelder for 

UiO generelt med henhold til internasjonalisering. 

 

Det har i 2015 ikke vært studenter som har vært på utveksling eller hatt studieopphold i tilknytning til sin master 

ved et universitet i utlandet. 

 

Det har heller ikke vært innreisende i gjeldende periode. Da all undervisning på studieprogrammet foregår på 

norsk er språkkunnskaper nødvendig og gjør det utfordrende for eventuelt innreisende fra land utenfor Norden. 

 

Programmet opplever ikke stor etterspørsel fra studentene rundt muligheten for utveksling og studieopphold i 

utlandet. Vi ser dette i sammenheng med at mange av våre studenter har en del forpliktelser hjemme med jobb 

og familie og barn som gjør det mer utfordrende å reise ut. 

 

Vi ønsker fortsatt å prøve å gjøre tiltak som kan fremme studentenes motivasjon og mulighet for å reise ut.  

 


