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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2018. 

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

 

Det viktigste studiekvalitetstiltaket er at masterprogrammet har gjennomgått en omfattende revisjon. Under 

forutsetning av at revisjonen og endringene godkjennes på fakultetsnivå vil et revidert masterprogram, ha 

oppstart høsten 2020. Revisjonen innebærer felles undervisning på engelsk med ICH-fag som forskningsetikk 

og metode, samt flere valgfrie fordypningsemner. Studentene har deltatt i arbeidet via programrådet og en 

høringsrunde. 

 

Vi har endret lengden på hele undervisningsdager fra 9.30-15.00 til 9.30/10.15-14.00. Dette gir bedre 

utnyttelse av romkapasitet. Både lærere og studenter synes noe kortere undervisningsdager fungerer fint. 

 

Det er innført gradert bokstavkarakter på masteroppgave (HELSEF4502) for studenter med opptak fra og med 

høsten 2017. Vi har inntil dette hatt bestått/ikke-bestått på masteroppgaven (merk: studenter med opptak før 

2017 får bestått/ikke bestått masteroppgaven (HELSEF4500/HELSEF4501). I den forbindelse har en 

arbeidsgruppe utviklet detaljerte karakterbeskrivelser. De første studentene som dette blir aktuelt for 

uteksamineres sommeren 2019. 

 

Det er også laget sensorveiledninger for alle emner – de fleste av generisk art. 

 

Studiekvalitet har vært tema på to undervisningsseminarer: våren 2018 med fokus på veiledning av 

masteroppgaver og høsten 2018 med fokus på overgang til bokstavkarakter på masteroppgave. 

 

HELSAM sine vedtatte rutiner for oppfølging av UiO sitt kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig 

forskning blir fulgt opp lokalt, og alle masteroppgaveprosjekter blir vurdert forskningsetisk og metodisk i 

Kvalitetssikringsutvalgets månedlige møter. 

 

Det ble avholdt programrådsmøte vår – og høstsemesteret 2018 hvor særlig arbeidet med en varig omlegging 

av mastergradsporteføljen ved HELSAM samt markedsføring og rekruttering til programmet stod på 

dagsorden. 

 

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

 

Det er blitt gjennomført evalueringer, fortrinnsvis skriftlige sluttevalueringer hver gang et emnet er 

gjennomført. Det har blitt benyttet nettskjema som leveres anonymt. Emneansvarlig/faglærer skriver også en 

lærerevaluering for emnet. Evalueringene blir presentert for programrådet. Evalueringene gjøres kjent 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 

midtveisevalueringer med eller av 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? 

 

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 av et emne. 

 

2.3. Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

 

Ingen vesentlige tiltak skal iverksettes. 



 

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. 

 

Arbeidet med å finne tilsynssensor begynte høsten 2018 og ny tilsynssensor ble oppnevnt fra 1. januar 2019. 

 

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

 

Det har ikke vært noen formelle klager på læringsmiljøet for 2017. 

Studentene gir 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/   

 

Studieprogrammet hadde 38 studieplasser i 2018. 

 

Det var 107 (21*) søkere registrert til programmet. Av disse var det 95 (18*) kvalifiserte søkere og 76 (16*) 

av disse fikk tilbud om plass. Det var 41 (11*) som takket ja til studieplass. Av disse møtte 28 (9*) til 

studiestart, 5 fikk utsatt studiestart og 8 møtte ikke til studiet/trakk seg. 

* = Antall menn 

 

Det er verdt å merke seg for 2018 at søkertallet gikk opp med ca. 30 søkere fra 2017 til 2018. Vi tror dette har 

sammenheng med rekrutteringsarbeid. Se mer om dette under punkt 7. 

 

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: 25 

Studieåret 2018 var det 3 stryk (ikke-bestått) på masteroppgave. 

Uteksaminerte i 2018 er tilnærmet det samme som i 2017. 

 

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

 

Som tidligere år ble det annonsert i fagtidsskriftene Sykepleien, Fysioterapeuten og Ergoterapeuten. Dette 

inkluderer også ofte at annonsen legges på respektive tidsskrifts nettside i en lengre periode. 

Tidligere ble det annonsert sammen med Masterprogram i sykepleievitenskap/avansert geriatrisk sykepleie i 

tidsskriftet Sykepleien, men i 2018 fant vi det mer hensiktsmessig å annonsere kun for vårt eget 

studieprogram. Mindre undersøkelser hos studentene kan tyde på at hovedmengden av søkere ikke har fått 

informasjon om programmet via annonser i tidsskritene, men inntil videre ønsker programmet å være synlige 

på denne måten også. 

 

Studieprogrammet har hatt stand på MedLinks karrieredag for helsefagstudenter og besøkte Bjørknes 

Høyskole på deres Veien videre-seminar for bachelorstudenter i ernæring. 

Instituttets hadde dessuten stand med sine studieprogrammer på Nasjonal helsekonferanse i Helse- og 

omsorgsdepartementet og KS. 

 

Avdelingens Facebookside www.facebook.com/uiohelseforskning/ har blitt benyttet i rekrutteringsøyemed 

med sponsede annonser av karriereintervjuer med uteksaminerte kandidater og deling av en ny film der 

programmet blir presentert.  

 

Ansatte og studenter har blitt oppfordret til å spre informasjon om studieprogrammet. 

 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

 

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

Institutt for helse og samfunn og UiO generelt med henhold til internasjonalisering. 

 

Det har i 2018 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.  
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