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Forord 

Dette er den tredje periodiske programevalueringen Masterprogrammet i tverrfaglig 

helseforskning gjennomgår. Programmet har vært periodisk evaluert i 2010 og 2015 (da under 

navnet helsefagvitenskap). 

Hensikten med periodisk evaluering er å foreta en helhetlig vurdering av programmet og 

fremme tiltak som kvalitets sikrer og videreutvikler programmet. Periodisk 

programevaluering omfatter både egenvurdering og ekstern evaluering, og skal inneholde 

studentevaluering (Periodisk programevaluering - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)). 

I forbindelse med den periodiske programevalueringen utarbeides det en egenevaluering som 

gjøres på bakgrunn av det informasjonsgrunnlaget som er opparbeidet i perioden: 

emnerapporter, studentevalueringer, studieprogrammenes årsrapporter, rapporter fra 

tilsynssensor etc.  Evalueringen skal omfatte en vurdering av sammenhengen mellom 

programmets planlagte læringsutbytte, faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer og 

vurderingsordninger. Andre sentrale tema er programmets arbeidslivsrelevans, inter-

nasjonalisering, læringsmiljø og infrastruktur samt studentenes gjennomføring/frafall 

(Periodisk programevaluering - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)). 

Smittesituasjonen (Covid-19) har det siste året medført at mye av den tradisjonelle 

undervisningsvirksomheten har måttet endre form og nye digitale løsninger i undervisningen 

har tatt plass. Undervisere og studenter har måtte sette seg raskt inn i digitalisert 

kunnskapsformidling og det den representerer på godt og vondt.  

Denne egenevalueringen er gjennomført av programledelsen våren 2021. Programleder Astrid 

K. Wahl, seniorkonsulent Lill Kathrine Løvendahl, postdoktor Hedda Eik, stipendiat Merete 

B. Tschamper og avdelingsleder Kari N. Solbrække har hatt spesialet ansvar for utarbeidelsen 

av dokumentet. Tidligere programleder (frem til 1. mars 2021) Lisbeth Thoresen har 

kommentert på teksten. Avdelingens øvrige ansatte har også bidratt inn via diskusjoner og 

gjennomføring av en SWOT-analyse i to avdelingsmøter. 

 

Oslo, 9. juli 2021 

 

Astrid K. Wahl 

professor/programleder  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/med/kvalitetssikring-av-studieprogram/periodisk-programevaluering/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/med/kvalitetssikring-av-studieprogram/periodisk-programevaluering/
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Programmets historikk 

Masterprogrammet i tverrfaglig helseforskning sikter mot å utdanne kandidater med 

akademisk og tverrfaglig kompetanse innenfor et bredt helsefaglig felt. Denne kompetansen 

kjennetegnes både av faglig breddeorientering og en forskningsmessig spesialisering. Vårt 

mål er å utdanne kandidater som vektlegger kritisk refleksjon og forskningsetisk bevissthet 

knyttet til utvikling og bruk av kunnskap og at masterprogrammet leverer fremtidsrettet og 

samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet. 

Masterprogrammet i tverrfaglig helseforskning ble etablert i 2003 (da under navnet master i 

helsefagvitenskap) og programmet tildeler graden Master i helsefagvitenskap (Master of 

Philosophy in Health Sciences). Det er Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Institutt 

for helse og samfunn (HELSAM) som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av 

programmet. Masterprogrammet utgjør ett av i alt seks masterprogrammer ved Det 

medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.  

I forbindelse med Kvalitetsreformen for høyere utdanning i Norge ble masterprogrammet 

arvtager etter det tidligere tverrfaglige hovedfagsstudiet i helsefag med fordypning i helse og 

rehabilitering som startet opp i 1995. Reformen ble innført fra studieåret 2003/2004. Etter 

evalueringen av masterprogrammet i 2010 har programmet vært gjennom en omfattende 

studieplanendring i 2011. I 2012-2013 ble programmet og programbeskrivelsen tilpasset 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for høyere utdanning. Rammeverket er en del av 

Norges oppfølging av Bolognaprosessen, og gjelder for all høyere utdanning i Norge. 

En milepel i programmets historie var tildelingen av NOKUTs utdanningskvalitetspris i 2011 

for prosjektet "Transformasjon av vitenskapelige tanke-, arbeids- og vurderingsformer". 

I 2016 skiftet masterprogrammet i helsefagvitenskap navn til «Master i interdisiplinær 

helseforskning». Fagmiljøet ved Avdeling for helsefag hadde i lengre tid vurdert å endre 

navnet på masterprogrammet i helsefagvitenskap. Ønske om navneendring bunnet i at 

fagmiljøet er og har ambisjoner om å være et tydelig interdisiplinært forskningsmiljø innen 

medisin og helsevitenskap, noe vi ville skulle reflekteres i presentasjonen av 

masterprogrammet på en tydeligere måte. I 2020 ble navnet endret til «tverrfaglig 

helseforskning» med bakgrunn i at «interdisiplinær» ble oppfattet som fremmed og vanskelig 

å forstå, spesielt for personer utenfor avdelingen. En annen grunn var et ønske om å 

harmonisere tittelen på programmet med navnet på avdelingen.  

En omfattende gjennomgang av masterprogrammene ved HELSAM høsten 2017 resulterte i 

en beslutning om at masterprogrammene det som den gang het Interdisiplinær helseforskning 

og International Community Health (ICH) skulle omgjøres i den hensikt å utnytte synergier 

og ressurser på tvers. Som et resultat av dette innledet Masterprogrammene tverrfaglig 

helseforskning og ICH et tettere samarbeid, ved blant annet å etablere felles undervisning og 

valgfrie fordypningsemner på tvers av instituttets fagmiljøer. Hensikten med. samarbeidet var 

å forsterke tverrfaglig profil og faglige fundament, samt for å møte krav til kompetansebehov 

(jfr. Meld. St. 16 (2016-2017) kultur i for kvalitet i høyere utdanning). For ytterligere å styrke 

studiets tverrfaglige profil utvidet masterprogram i tverrfaglig helseforskning målgruppen fra 

primært søkere med helsefaglig bakgrunn, til søkere med helse- og sosialfaglig bakgrunn. 

Programmet har også tatt hensyn til innspill fra representanter fra studentenes arbeidsgivere 

om områder med behov for økt kompetanse. 

https://www.uio.no/studier/program/helseforskning-master/
https://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/helsevit/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/ichealth-master/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
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Den nye strukturen ble implementert høsten 2020. Programmet er derfor i skrivende stund 

kun halvveis i gjennomføringen av den nye strukturen. Endringene fra det tidligere 

programmet består hovedsakelig i følgende:  

 Felles undervisning med ICH i introduksjon til kvalitativ og kvantitativ metode i 1. 

semester og felles undervisning i forskningsetikk 2. semester medfører en bedre 

utnyttelse av lærerressurser i de to masterprogrammene.  

 Tidligere har det vært ett emne i forskningsmetode på 20 stp. og hvor det ble undervist 

i kvalitativ og kvantitativ metode. I den nye strukturen deltar alle studenter i 

introduksjon til kvalitativ (5 stp.) og kvantitativ metode (5 stp.) og velger deretter 

fordypning i en av metodene (10 stp.) (2. semester). 

 Undervisningen på introduksjonsemnene i metode og forskningsetikk, samt noen av de 

valgfrie fordypningsemnene foregår nå på engelsk (tidligere norsk). 

 Forskningsetikk (Medical and health-related research ethics) (5 stp.) har blitt et eget 

obligatorisk emne som blant annet vektlegger samtykke og brukerinvolvering i 

forskning.  

 Valgfrie fordypningsemner i programmet utgjør nå 20 stp. mot 10 stp. tidligere. 

 I det reviderte programmet kan studentene velge mellom 10 fordypningsemner som er 

felles for de to masterprogrammene. 

 Introduksjonsemnet er redusert fra 20 stp. til 15 stp. for å få plass til to metodekurs 

samt et valgfritt emne i høstsemesteret for heltidsløp. 

 For deltidsstudentene innebærer den nye organiseringen at de tar 25. stp i 

høstsemesteret. 

 Emnene «analyse av data» og «forskningsforberedende» fases ut av programmet. 

Innholdet i disse emnene er nå inkludert i fordypningsemne i metode og i et planlagt 

analyseverksted som del av masteroppgaveemnet.   

 

Programbeskrivelse  

Masterprogrammet i tverrfaglig helseforskning har som hovedmål å utdanne kandidater med 

solid kompetanse innen forskning og fagutvikling innenfor et bredt spekter av kliniske og 

vitenskapelige arenaer. Det retter seg mot studenter fra hele spekteret av helse- og 

sosialfaglige utdanninger, både med og uten tilknytning til klinisk praksis. Kandidatene lærer 

kritisk refleksjon, forskningsetisk bevissthet, teoretiske, metodiske og praktiske sider knyttet 

til utvikling og bruk av kunnskap.   

Programmet beskrives med utgangspunkt i læringsmålene for kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse. 

Kunnskap 

En kandidat fra tverrfaglig helseforskning 

 har omfattende innsikt i helseforskningens grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling 

 kan redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og tilnærminger med relevans for 

helsefagene 

 har solid innsikt i hvordan helse kan forstås fra ulike faglige perspektiver 

 har solid innsikt i teoretiske, metodiske og praktiske sider ved et forskningsarbeid 
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 kan identifisere og redegjøre for forskningsetiske problemstillinger ved et 

forskningsprosjekt 

 kan begrunne faglige valg med basis i solid og troverdig kunnskap 

 kan redegjøre for kriteriene for akademisk framstilling  

Ferdigheter 

En kandidat fra tverrfaglig helseforskning kan 

 planlegge og gjennomføre et eget forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og 

forskningsetiske retningslinjer 

 anvende forskningsbasert kunnskap og teoretiske perspektiver på praktiske og teoretiske 

problemstillinger og foreta selvstendige og velbegrunnede valg 

 anvende relevante metoder for innsamling og analyse av et datamateriale 

 kan analysere problemstillinger relatert til helse og sykdom fra ulike faglige perspektiver 

 lese vitenskapelige fagtekster kritisk 

 skrive egne vitenskapelige tekster 

Generell kompetanse 

En kandidat fra tverrfaglig helseforskning kan 

 delta i faglige diskusjoner på tvers av fag og disipliner 

 reflektere kritisk rundt egen og andres forskning 

 reflektere rundt kunnskapsspørsmål knyttet til klinisk praksis 

 bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i helsefagfeltet 

 

Opptak 

Programmet tilbyr 45 studieplasser og opptak skjer hvert år i juni for programstart påfølgende 

august. Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanningsløp av minimum 180 

studiepoeng. Utdanningen må inneholde en faglig fordypning som på minimum 80 

studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C/2,7 i norsk karakterskala. Krav til faglig 

fordypning er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innenfor helse- og sosialfag, jr. 

forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 4-1. 

Programmet tar opp søkere med bakgrunn fra helse- og sosialfag som for eksempel 

fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, 

audiografer, leger, ernæringsfysiologer, idrettsvitere, optikere, psykologer, sosionomer, 

barnevernspedagoger, spesialpedagoger og velferdsvitere.  

Andre dokumenterte kvalifikasjoner som opptakskomiteen ved masterprogrammet godkjenner 

som likeverdig med utdanningsløpene kan gi grunnlag for opptak. 

 

 

https://lovdata.no/forskrift/2014-02-12-130/§4-1
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Oppbygging og gjennomføring 

Studieprogrammet består av 40 stp. obligatoriske emner, 20 stp. valgfrie emner, samt 

masteroppgave på 60 stp., og kan tas over fire eller seks semestre (hel- eller deltid). 

Heltidsstudiet går over 2 år, der all undervisningen tas i løpet av det første studieåret. Tabellen 

nedenfor viser et anbefalt/normert studieforløp for en heltidsstudent. 

4. semester HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning  

3. semester HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning  

2. semester HELSEF4510 – 

Medical and 

Health Related 

Research Ethics 

HELSEF4420 – 

Fordypning i 

kvalitativ 

metode eller 

HELSEF4430 – 

Fordypning i 

kvantitativ 

metode 

Valgfritt emne Valgfritt 

emne 

Valgfritt 

emne 

1. semester HELSEF4400 – 

Grunnlagstenkning og 

kunnskapsutvikling i tverrfaglig 

helseforskning  

HELSEF4410 

– Introduction 

to Qualitative 

Methods 

INTHE4020 

– 

Introduction 

to 

Quantitative 

Methods  

Valgfritt 

emne 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

Masterprogrammet på deltid går over 6 semester, noe som tilsvarer 20 stp. hvert semester. 

Første semester utgjør likevel 25 stp. (obligatoriske emner). Deltidsstudentene velger selv 

hvilket semester de kun tar 15 stp. Anbefalingen er å ta 15 stp. i femte eller sjette semester. 

Tabellen nedenfor viser et anbefalt/normert studieløp for en heltidsstudent. 

6. semester HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning  

5. semester HELSEF4503 – 

Masteroppgave i tverrfaglig 

helseforskning  

Valgfritt emne 

     

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
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4. semester HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig 

helseforskning  

Valgfritt emne 

3. semester HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig 

helseforskning  

Valgfritt emne 

2. semester HELSEF4420 – 

Fordypning i kvalitativ 

metode eller HELSEF4430 

– Fordypning i kvantitativ 

metode 

HELSEF4510 

– Medical and 

Health Related 

Research 

Ethics  

Valgfritt emne 

1. semester HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og 

kunnskapsutvikling i tverrfaglig 

helseforskning  

HELSEF4410 – 

Introduction to 

Qualitative 

Methods 

INTHE4020 – 

Introduction to 

Quantitative 

Methods 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Mål for studieprogrammets emner 

Under følger en kort beskrivelse av de ulike emnene. Det er lenket til emnesidene med en mer 

detaljert beskrivelse av forventet læringsutbytte. 

 

Obligatoriske emner 

 HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig 

helseforskning (15 stp.) 

Emnet gir innsikt i helsefagenes og helseforskningens grunnlagstenkning og 

kunnskapsutvikling. Ulike teorier om sykdom og helse og hvordan disse kan knyttes til 

vitenskapsteoretiske posisjoner og etiske utfordringer vil være sentralt. Emnet vil også 

inneholde introduksjon til akademisk skriving. Emnet er derfor sentralt for at studentene 

skal nå programmets læringsmål om å forstå og forholde seg analytisk og kritisk til 

helsefaglig kunnskapsutvikling, og kunne initiere, delta i og fornye helsefaglig forskning 

og utviklingsarbeid. Emnet går over 6 uker, med totalt 14 undervisningsdager. I fire av 

ukene er det to dager med undervisning, i to av ukene er det tre dager med undervisning. 

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen som går over to uker etter 

undervisningsperioden. 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4400/
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 HELSEF4410 – Introduction to Qualitative Methods (5 stp.) og INTHE4020 – 

Introduction to Quantitative Methods (5 stp.) 

Emnene skal introdusere studentene til kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Disse 

emnene er felles med ICH og forelesningene foregår derfor på engelsk. Seminarene i 

emnene er programspesifikke og undervises på norsk for studentene på Tverrfaglig 

helseforskning. Begge emnene går over tre uker, og hver uke er det to forelesninger og to 

seminarer. Skoleeksamen gjennomføres mot slutten av begge emnene (pga-Covid-19-

situasjonen ble eksamen høsten 2020 gjennomført som hjemmeeksamen). 

 HELSEF4510 – Medical and Health Related Research Ethics (5 stp.) 

Emnet undervises felles for begge masterprogram over en uke og undervisningen er på 

engelsk. Introduksjon til grunnleggende forskningsetiske normer og prinsipper, samt 

internasjonale, nasjonale og institusjonelle retningslinjer som regulerer medisinsk og 

helsefaglig forskning. Det er en individuell hjemmeeksamen i form av essay etter 

undervisningsperioden. 

 HELSEF4420 – Fordypning i kvalitativ metode (10 stp.) eller HELSEF4430 – 

Fordypning i kvantitativ metode (10 stp.) 

Studentene velger fordypning i den metoden som skal anvendes i masteroppgaven. 

Fordypningen skal gi innsikt i teoretiske, metodiske og praktiske sider ved et 

forskningsarbeid, og skal gjøre studentene i stand til å skrive prosjektplan til 

masteroppgaven. Eksamen er i form av en individuell, skriftlig oppgave/hjemmeeksamen 

over to uker med innlevering av prosjektplan for masteroppgaven. Denne strukturen gjør 

at studentene kan søke til REK/melde til aktuelle personvernombud før semesteret er over, 

noe som gjør at studentene kommer tidligere i gang med datainnsamling til 

masteroppgaven. 

 HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning (60 stp.) 

Masteroppgaven representerer et selvstendig forskningsarbeid hvor studenten skal bruke 

kunnskaper og ferdigheter til å analysere og reflektere over en avgrenset problemstilling 

innen fagfeltet helse. Studenten velger selv tema for oppgaven, samt en intern eller ekstern 

veileder. Gjennom egen forskningsaktivitet får studenten trening i å formulere en 

problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av litteratur/teori, samt 

analysere og fortolke data. Studentene blir oppmuntret til å formidle resultater fra sin 

masteroppgave i en vitenskapelig artikkel i samarbeid med sin veileder. 

 

Valgfrie emner 

Studentene kan velge mellom 10 valgfrie emner som tilbys fra henholdsvis eget 

studieprogram, Senter for medisinsk etikk og International Community Health (master's two 

years). Emnenes innhold er nært knyttet til forskningsaktiviteten ved masterprogrammene 

og studentene kan velge fritt mellom emnene. Studentene skal velge inntil fire emner, på til 

sammen 20 studiepoeng. Det er lenket til emnesidene med en mer detaljert beskrivelse av 

forventet læringsutbytte. 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4410/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4020
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4510/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4420/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4430/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4503/
https://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/sme/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/ichealth-master/index.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/ichealth-master/index.html
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 HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering 

Dette emnet handler om hvordan funksjon forstås i medisin og helsefag. Hvordan kan 

funksjon og funksjonsevne studeres og evalueres i forskjellige faser av livet; hos barn, 

ungdom, voksne og eldre? Hva legges i begrepet nedsatt funksjonsevne og når anvender vi 

begrepet funksjonshemming? Hvordan kan sykdom innvirke på funksjon? Hvordan defineres 

bra funksjon og er det noe annet enn å fungere bra? Dette er noen av de spørsmålene som 

belyses og tematiseres gjennom emnet. Det tas utgangspunkt i forskning, men også i 

eksempler fra medisin og helsefaglig praksis, samt fra dagliglivet. Gjennom emnet vektlegges 

både observert, målt og erfart funksjon, belyst gjennom ulike tilnærminger. Funksjon som 

observasjon, direkte målinger og bruk av spørreskjema gjennomgås.  

 SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 

I emnet lærer du om de store kategoriene etiske utfordringer som oppstår i helsetjenesten og 

helsepersonells hverdag («klinisk etikk»). Temaer som belyses er blant annet etiske 

utfordringer i møte med pasienter og pårørende i helsetjenesten, spesifikt utfordringer knyttet 

til pasienters selvbestemmelse og beslutningskompetanse, samarbeid med pårørende og møter 

mellom kulturer, informasjon og taushetsplikt, bruk av tvang, og beslutninger om 

livsforlengende behandling. Du får empirisk kunnskap om etiske problemer og trening i å 

drøfte dem. Du lærer å benytte et rammeverk med fire helseetiske prinsipper til hjelp i den 

etiske analysen. Emnet vektlegger kritisk refleksjon over forholdet mellom etikk, fag og 

helselovgivning. 

 HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten 

Hvordan brukes makt av hvem for å bestemme hva som er best for andre? Hvilke ideologier 

bestemmer hvilken kunnskap vi stoler på, og hvem vi anser som eksperter? Hvordan innvirker 

moderne styringsformer (som New Public Management) på kunnskapsutviklingen i 

helsetjenesten? Ikke minst: Hvordan må og kan de globale bærekraftsutfordringer prege 

beslutninger helsepersonell tar sammen med pasienter? Studiet tematiserer disse og liknende 

spørsmål med utgangspunkt i aktuell forskning og teori på feltet. I tillegg vil du opparbeide 

deg begreper og tenkemåter til å analysere din egen ekspertkunnskap kritisk.  

 SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken 

Emnet handler om etiske teorier og metoder som er nyttige for å håndtere og forstå helseetiske 

problemer.  Teoriene/metodene benyttes til å drøfte etiske spørsmål, for å vise både 

muligheter og begrensninger ved teoriene/metodene. Prioritering i helsetjenesten blir 

behandlet grundig som et gjennomgangstema, blant annet knyttet til helseetiske spørsmålene 

som for eksempel aktiv dødshjelp, bioteknologiens etikk og helsetjenestens grenser. Studiet 

vektlegger refleksjon over ulike etiske teorier og metoders styrker og svakheter når de 

anvendes ved helseetiske spørsmål. 

 HELSEF4407 – Health Literacy 

This course is about researching health literacy. What is health literacy? How has it evolved 

and how do we understand the concept today? What are the concepts scientific, theoretical, 

and ideological underpinnings? What is the relevance of health literacy (micro–macro levels)? 

How can health literacy be researched? How can health literacy be supported through 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4406/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4210/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4403/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4110/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4407/index.html
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interventions? How does health literacy connect to knowledge translation? What is the role 

and potential significance of health literacy in global health policy and in promoting health 

equity? The course will focus on these questions based on current research and theory in the 

field.  You will be able to integrate and evaluate health literacy in research and communicate 

and discuss academic issues related to health literacy in practice and research. 

 INTHE4117 – Global Epidemics 

This course considers the changing nature of global epidemics of infectious diseases and the 

global, national, and local responses to these, including the role of research and evaluation. It 

investigates the social, cultural, economic, and political factors surrounding epidemic threats 

such as HIV/AIDS, tuberculosis or the flu, their prevention and control.  We will examine 

gender relations; poverty; stigma and discrimination; vulnerable populations; and community-

based prevention and control; as well as global responses to HIV/AIDS, from patient activism 

to ‘global health’ interventions. Attention will also be given to understanding the role of 

biosecurity in framing global epidemics and the relation of responses to epidemic to health 

system development. You will gain an overview of the key issues surrounding the epidemics 

in relation to public health, global health and community-based prevention and treatment. 

You will be able to develop arguments and engage in discussion in both oral and written 

forms. Critical thinking will be encouraged through an understanding of the history and 

present of epidemics and responses to them. 

 HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering 

Bør helsevesenet behandle kvinner og menn likt eller forskjellig, og i så fall hvorfor? Hvilken 

betydning har kjønn i medisinsk og helsefaglig kunnskap og praksis? I hvilken grad er det 

riktig å gjøre fenomener som ufrivillig barnløshet, impotens, graviditet, menstruasjon, omsorg 

ved livets slutt og komplekser knyttet til utseende, til tilstander eller sykdommer som 

helsevesenet skal behandle? Og hvordan kan vi ivareta et kjønnsperspektiv i framtiden (lik 

tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn) når framtidens helsebehov vil være større enn 

helsetjenesten kan dekke? Emnet gir en integrert innføring i hvordan slike spørsmål kan 

forstås og utforskes ved hjelp av nyere kritiske perspektiver på medisinsk og helsefaglig 

kunnskap. Studiet gir kunnskap om hvilken betydning kjønn kan ha i medisinsk og helsefaglig 

teori og praksis, samt å kunne diskutere faglige problemstillinger knyttet til kjønn, kropp og 

medikalisering. 

 INTHE4122 – Migration and Health 

Mobility is inherent to human civilization, and with deepening globalization and increased 

connectivity, transnational migration has become a defining global issue of the 21st century. 

Health is implicated in these current migrations processes in different ways, both as a driver 

to and an outcome of migration for individuals and populations. Migration also poses political 

and social challenge for public health, for health equity and for the organization and provision 

of good quality health care. This course draw attention to both current and historical migration 

trends and concomitant health problems, including infectious disease, maternal health, 

violence and mental health. Moreover, students will learn about national and global actors that 

govern migration, and institutions and organizations involved in the provision of health care 

to refugees, displaced populations, and labour migrants with both regular and irregular 

status.   

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4117/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4405/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4122/index.html
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 HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon 

Emnet gir deg innsikt og kunnskap om sentrale teoretiske og metodologiske prinsipper knyttet 

til digitalisering, samhandling og innovasjon. For å belyse ulike teoretiske, metodiske og 

praktiske perspektiver, vil emnet adressere hvilken betydning digitalisering, samhandling og 

innovasjon har for medvirkning, organisering av tjenester, roller og ansvar, og belyser og 

problematiserer betydning både for innbyggerne og for ansatte i helsetjenesten. Temaer som 

samhandling og digitale innbyggertjeneste, og hvilken betydning tematikken har for a) 

kompetanse hos helsepersonell, pasienter og innbyggere og b) samfunnsinnovasjon og tilgang 

til ulike helsetjenester vil belyses ved hjelp av relevante studier.  

 INTHE4118 – Reproductive and Sexual Health and Human Rights 

The course explores why reproductive and sexual health rights are so complicated to 

implement, and addresses the legal, religious and cultural aspects of the controversies as well 

as the very serious health consequences of these restrictions, like maternal mortality, high 

STD prevalence, vulnerability to HIV, knowledge of risks, and cultural practices like FGM 

and early childbearing. A gender perspective is the overriding principle for the analysis. You 

will be able to identify human rights issues that can be subject to research for policy change 

(evidence based policy), to develop an analytical framework and a methodological, 

interdisciplinary approach to understanding the gender, legal and health dimensions in human 

rights. 

Studentene kan også velge valgfrie emner på inntil 20 studiepoeng fra andre av Institutt for 

helse og samfunns masterprogrammer eller emner fra andre studieprogrammer enten internt 

ved UiO eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Før studentene velger valgfrie emner utenfor 

studieprogrammet skal det diskuteres med programleder eller studiekonsulenten om emnet er: 

1. Relevant for masteroppgaven 

2. Relevant for masterprogrammet 

3. At en er sikker på at emnet gir ny kunnskap og ikke overlapper med andre emner 

som tilbys innenfor programmet. 

 

Antall søkere og rekruttering 

Studieprogrammet har i perioden 2017-2020 jevnlig fått tildelt flere studieplasser etter en 

intern omfordeling av studieplasser på instituttet. Samtidig var antall søkere til programmet i 

perioden 2016-2018 noe fallende, noe vi antar har sammenheng med konkurranse fra et stort 

antall helsefaglige masterprogrammer. De siste årene har vi gitt tilbud om studieplass til langt 

flere enn vi har studieplasser til. Det har sammenheng med at vi har sett at antallet som får 

tilbud om plass og takker ja eller møter til studiestart er uforutsigbart og kan være betydelig. 

Forholdet mellom hvor mange som i første tilbudsrunde skal tilbys plass og antall 

studieplasser diskuteres og justeres hvert år i opptakskomiteen. En eventuell endring av antall 

studieplasser er det instituttet som avgjør. 

 

 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4511/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/inthealth/INTHE4118/index.html
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Søkertall for masterprogrammet i perioden 2015-2020. 

År 

Antall 

studie-

plasser 

2015 

30 

studieplasser 

2016 

30 

studieplasser 

2017 

38 

studieplasser 

2018 

38 

studieplasser 

2019 

40 

studieplasser  

2020 

45 

studieplasser 

Antall 

søkere 

(menn) 

114 (27) 81 (15) 77 (12) 107 (21) 126 (24) 147 (21) 

Antall 

tilbud om 

studieplass 

(menn) 

55 (11) 56 (11) 57 (9) 76 (16) 94 (17) 105 (13) 

Antall som 

takket ja 

til 

studieplass 

(menn) 

39 (10) 39 (5) 27 (5) 41 (11) 50 (9) 48 (9) 

Antall som 

startet/ 

møtte til 

studiestart 

(menn) 

31 (5) 29 (4) 20 (4) 28 (9) 39 (7) 37 (9) 

 

Rekruttering/profilering 

Der UiO profilerer studier på lavere nivå sentralt er det instituttet/respektive avdeling som har 

ansvar for dette for masterstudiene med bistand fra fakultetet. Rammene og den interne 

organiseringen og ansvarsfordelingen rundt arbeidet er uklar og det har vært løftet et ønske 

om en overordnet plan for et mer profesjonelt og systematisk profileringsarbeid. Et arbeid for 

en rekrutteringsstrategi ble påbegynt fra fakultetets side i 2019 med aktuelle representanter fra 

instituttet. En strategiplan forelå ved utgangen av 2019. Et konkret arbeid og organisering av 

dette har ikke landet helt pr. dags dato. 

Som et ledd i å øke antall søkere til programmet har det vært jobbet med å bedre 

informasjonen på nettsidene og tydeliggjøre hvem som er målgruppen for programmet. Det 

har blitt publisert skriftlige karriereintervjuer av ferdige studenter hvert år. Fokus på synlighet 

i sosiale medier har blitt viktigere. Det har blitt publisert videointervjuer og samtaler på 

sosiale medier (Facebook og Youtube) med tidligere studenter og faglige ansatte på studiet. Et 

utvalg av publiseringene på avdelingens Facebook har også blitt kjørt som annonser for å øke 

rekkevidden av treff. Relevante innlegg har også blitt delt på andre avdelingers Facebook. 

Fakultetet tok tidlig våren 2021 initiativ til å lage en video med noen av instituttets studenter 

som ble publisert på fakultetets Facebook som har flere følgere og større nedslagsfelt. Det 

settes også fremdeles inn annonser i relevante fagtidsskrifter som Fysioterapeuten, Sykepleie, 

Ergoterapeuten. Både annonser og informasjonsfolder om programmet har blitt oppdatert. I 

rekrutteringsøyemed har studiekonsulenter, studentrepresentanter og programleder også 

deltatt på ulike karrieredager og konferanser arrangert av høgskoler og andre aktører med 
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egen stand og holdt innlegg der det har vært mulig. Studenter og ansatte brukes ellers aktivt i 

rekruttering av nye studenter der det er behov og muligheter. 

Opptaksprosess 

Den faglige vurderingen og rangeringen av søkerne til studiet gjennomføres av en egen 

opptakskomite som oppnevnes av dekanatet. I opptakskomiteen sitter det 3 vitenskapelig 

ansatte fra Avdeling for tverrfaglig helsefagvitenskap, studentrepresentanter fra de to siste 

studiekullene, samt programleder. Studiekonsulenten og saksbehandler rangerer søknadene. 

Arbeidet legges frem for opptakskomiteen på et eget opptaksmøte for godkjenning. Søknader 

som har behov for individuell/skjønnsmessig behandling tas i opptaksmøtet. 

Studentsammensetning 

De aller fleste studentene har en helsefaglig bakgrunn (sykepleie, fysioterapi, radiografi, 

ergoterapi, vernepleie, bioingeniør m.m.). Studenter med en bachelorgrad i sykepleie eller 

fysioterapi utgjør hovedgruppen. De siste årene har studentgruppen blitt stadig mer heterogen 

når det gjelder bakgrunn (deriblant kiropraktikk, akupunktur, ernæringsfag, idrettsfag, 

folkehelsevitenskap, paramedic, psykologi). Studiet har gjennomgående tiltrukket seg flest 

kvinner. Fra kull 2015 til og med 2020 har det vært fra 5-10 menn som har startet hvert år. 

 

Undervisnings- og eksamensformer 

Undervisningsspråk 

Undervisningen foregår i all hovedsak på norsk. Der studieprogrammet har fellesundervisning 

i introduksjon til kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, forskningsetikk og enkelte 

valgfrie emner med masterprogrammet ICH, vil fellesforelesninger og valgfrie emner som 

ICH tilbyr foregå på engelsk. Undervisningsspråket på seminar- og gruppearbeid i de 

obligatoriske emnene vil være knyttet til det studieprogrammet studentene er tatt opp på med 

unntak av på emnet i forskningsetikk som i helhet foregår på engelsk. 

Undervisning  

Følgende undervisningsformer brukes: 

Forelesninger: Forelesninger inngår i alle emner. Forelesninger på 1-2 timer etterfølges ofte 

av gruppearbeid eller seminarer. 

Seminarer: I metodeundervisningen, både når det gjelder introduksjonsemnene og 

fordypningsemnene, vil forelesninger etterfølges av seminarer, ledet av lærer. Her vil 

studentene gjennomføre ulike øvelser og oppgaver, både individuelt og i gruppe. Det er 

obligatorisk deltagelse i seminarene (80 %), og tilstedeværelse vil bli registrert. 

Gruppearbeid: Arbeid i grupper skjer på tvers av fagbakgrunn og på tvers av masterprogram 

grunnet felles emner med masterprogrammet ICH. Læringsaktiviteten fremmer forståelse for 

betydningen av ulike perspektiver, både faglig og kulturelt.  
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Aktuelle læringsaktiviteter er gruppearbeid, individuelle oppgaver og øvelser, individuelle 

refleksjonsoppgaver, skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, samt diskusjoner. 

Læringsaktivitetene fordrer aktiv deltagelse fra studentene. I forelesningene anvender også 

foreleserne dagsaktuelle temaer og forskning. 

Digital undervisning: Som en følge av smitterestriksjoner grunnet den pågående pandemien 

(Covid-19) har digitale forelesninger via Zoom vært dominerende siden mars 2020. 

Forhåndsopptak av digital undervisning blir som regel publisert på emnesidene, og 

representerer en tilleggsressurs for studentene. I noen tilfeller har det også blitt gjort «live 

opptak» i Zoom og lagt i Canvas. Undervisere har opparbeidet seg kompetanse på digital 

formidling ved hjelp av erfaringer samt interne opplæringskurs (UiO).  

Eksamen og evaluering 

De eksamensformene som benyttes på masterprogrammet er:  

 Hjemmeeksamen, individuell (HELSEF4400, HELSEF4420, HELSEF4430, 

HELSEF4510, SME4110, SME4210)  

 Skriftlig prøve, individuell (HELSEF4410 og INTHE4020) (hjemmeeksamen høst 

2020 pga. Covid-19) 

 Skriftlig oppgave, individuell (HELSEF4420 og HELSEF4430 Prosjektplan) 

 Muntlig presentasjon, individuell (HELSEF4403, HELSEF4405, HELSEF4406 og 

HELSEF4407, HELSEF4511) 

 Masteroppgave (HELSEF4503) 

Valgfrie emner med emnekode HELSEF bedømmes til bestått/ikke bestått, mens 

masteroppgaven, samt valgfrie emner med emnekode INTHE bedømmes med gradert 

karakterskala fra A til F. 

Studentene får en skriftlig vurdering av eksamensbesvarelsen på HELSEF4420 og 

HELSEF4430 (prosjektplan) via Inspera. På muntlige presentasjoner får studentene muntlig 

tilbakemelding fra lærer, i tillegg til bestått/ikke bestått. Studentene kan ellers be om 

begrunnelse for karakter/vurdering på skriftlige eksamener etter ordinære ordninger. 

Masteroppgaven 

Masteroppgaven bedømmes i tråd med karaktersystem med gradert karakterskala fra A til F. 

A gis for en fremragende oppgave, F er stryk. Karakterskalaen er hjemlet i Forskrift om 

studier og eksamener ved UiO § 6.1. Studieprogrammet har gradert karakterskala på 

masteroppgaven for å legge til rette for opptak på doktorgradsprogram, der man må ha 

karakteren B eller høyere.   

Kvalitetssikring av masterprosjektet 

Kvaliteten på masterprosjektet sikres ved hjelp av en fast struktur for godkjenning av prosjekt, 

obligatorisk undervisning og veiledning, samt analyseverksted med innlevering. 

Under følger en kort oppsummering av fast struktur for å sikre kvalitet på masteroppgaven: 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/#toc28
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/#toc28
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Før igangsetting av datainnsamling må masteroppgaveprosjektets prosjektplan vurderes og 

godkjennes av Masteroppgavekomiteen, samt at andre nødvendige godkjenninger må 

foreligge.  

Alle obligatoriske og valgfrie emner (totalt 60 studiepoeng) som skal inngå i graden må være 

fullført og bestått før masteroppgaven kan innleveres for sensur. Det vises til 

studieprogrammets oppbygging. 

Analyse av eget datamateriale vil arbeides med i et obligatorisk analyseverksted. Verkstedet 

tilbys i begynnelsen av 4. semester (vår) for heltidsstudenter og i begynnelsen av 5. semester 

(høst) for deltidsstudenter. Seminaret vil innebære fremlegg fra studentene på eget arbeid av 

analyse samt tilbakemelding og veiledning fra lærer. Seminaret vil gå over to dager med to-tre 

ukers mellomrom. Det er obligatorisk innlevering av skriftlig materiale i forkant av seminaret. 

Arbeidet med masteroppgaveprosjektet foregår under veiledning. Veiledningen kan foregå 

som seminarer/grupper, og/eller som individuell veiledning. Antall timer veiledning er 

normert til 20 timer. Veileder blir vurdert og godkjent når studenten søker om kvalitetssikring 

av masteroppgaveprosjektet til Masteroppgavekomiteen. Les mer under utfyllende 

informasjon og retningslinjer for masteroppgaven.  

Masteroppgaven bedømmes av en oppnevnt eksamenskommisjon med to medlemmer, 

bestående av en intern og en ekstern sensor etter gjeldende kvalitetskrav og 

karakterbeskrivelser: 

 Formulering av problemstilling med begrunnelser for problemstillingens relevans i en 

helsefaglig kontekst 

 Oppgaven skal inneholde presentasjoner av undersøkelser, samt teori og begreper som er 

relevante for oppgaven 

 Design og metode(r) skal være begrunnet og relevante for problemstillingen 

 Kandidaten skal vise evne til å samle, systematisere, analysere, tolke og presentere 

informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte 

 Oppgavens analyser skal være gjennomarbeidet og basert på et forsvarlig datagrunnlag 

 Det er et konsistent forhold mellom de ulike delene av oppgaven, og sammenfatninger og 

konklusjoner er i samsvar med teoretiske premisser, problemstillingen og empirisk 

materiale 

 Oppgaven skal være formidlet på en forståelig, gjennomarbeidet og språklig 

tilfredsstillende måte. Litteratur- og sitathenvisninger og kilder skal være brukt på en 

korrekt, konsekvent og oversiktlig måte 

 

Infrastruktur 

Lokaler 

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ligger sentralt til i Forskningsveien 3 A på Gaustad, 

nær det øvrige Universitetsområdet, Oslo universitetssykehus og Bibliotek for medisin og 

helsefag på Rikshospitalet. Studentene har tilgang til trådløst nettverk, PC-rom, 

undervisningsrom og seminar/ grupperom. Lokaliteten og infrastruktur er godt egnet for en 

studentgruppe på rundt 45.  

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4500/godkjenning-masterprosjekt-veiledning.html
https://www.uio.no/studier/program/helseforskning-master/oppbygging/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4500/om-masteroppgaven.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4500/om-masteroppgaven.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4502/retningslinjer-for-sensur---helsef4502.pdf
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IT i undervisningen 

I høsten 2018 ble undervisningsverktøyet Canvas implementert. På Canvas kan lærere 

kommunisere med studentene, legge ut undervisningsressurser (forelesninger, 

forelesningsnotater, øvingsoppgaver, litteratur), og studenter kan laste opp innleveringer. I 

tillegg har studiet fra høsten 2016 tatt i bruk den digitale eksamensløsningen Inspera. Under 

Corona pandemien som har pågått fra mars 2020 har studiet blitt heldigitalt. 

Lærerressurser 

Programmet har et fagmiljø som består av syv fulle, faste årsverk (professorer og 

førsteamanuenser), fire professor II-stillinger. Et fåtall postdoktorer har undervisningsansvar i 

sine stillinger. I tillegg er det som et visst antall eksterne veiledere på masteroppgaven. 

Studentadministrasjonen 

En studiekonsulent har ansvar for oppfølging av studentgruppen og de administrative sidene 

ved programmet i samarbeid med programleder. Studiekonsulenten er ansatt i en egen 

Seksjon for studieadministrasjon ved Institutt for helse og samfunn som utveksler erfaringer 

og møtes jevnlig. Studiekonsulenten saksbehandler søknader til studieprogrammet som 

behandles videre i møte med opptakskomiteen.  

 

Læringsmiljø 

Masterprogrammet rekrutterer studenter fra et bredt spekter av helse- og sosialfaglige 

utdanninger, og mange har tiknytning til praksis. Mange har lang erfaring fra forskjellige 

institusjoner, mens andre kommer rett fra et bachelorstudium. Den heterogene studentgruppen 

skaper et dynamisk og unikt læringsmiljø. 

Frafall 

Frafall i form av inndratte studieretter etter studiestart og senere i studiet er i gjennomsnitt 7. 

Studieretter inndras ved ikke møtt/registrert til første semester og ved for lav studieprogresjon 

eller uteblivelse/ikke registrerer som aktiv student senere i studiet. Det er i perioden 2015-

2020 i gjennomsnitt 3 studenter som slutter på studiet hvert år. Vi prøver å tilrettelegge på 

beste måte slik at studentene skal kunne gjennomføre studiet ved siden av eventuell jobb og 

andre forpliktelser som familie da vi vet at en stor del av våre studenter er vil være i denne 

situasjonen. Studieprogrammet er fleksibelt med tanke på forsinkelser og utsettelser, men 

vurderer dette opp mot UiOs krav til studieprogresjon og gjennomføring. 

Evalueringer 

I tråd med Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiO, skal kvaliteten på 

masterprogrammet og de enkelte emner jevnlig vurderes, og forbedringstiltak iverksettes. På 

masterprogrammet vil Rutinebeskrivelse for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten 

ved Det medisinske fakultet følges opp slik: 
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Det er både underveis- og sluttevalueringer av alle emner ved programmet. Ansvarlig for 

gjennomføring av evalueringer er emneansvarlige og studiekonsulent. Evalueringen veksler 

mellom nettskjema og samtale med studentene. Faglærer bidrar også med egen 

lærerevaluering. Programleder er ansvarlig for oppfølging av det som fremkommer i 

evalueringene. Resultater fra de ulike evalueringene og iverksatte tiltak kommer blant annet 

frem i emnenes evalueringsrapporter, studieprogrammets årsrapporter og tilsynssensor 

rapport. 

Det vises til studentundersøkelsens resultater fra Studiebarometeret: Studiebarometeret 2020 - 

Tverrfaglig helseforskning 

 

Programleders ansvar 

 Levere årsrapport til fakultetet og instituttleder (underveisevaluering av 

studieprogrammet). 

 Vil i møter med programrådet hvert semester gjennomgå evalueringer og sammen 

vurdere forbedringsbehov og på hvilke måter tiltak kan bli satt i gang.  

 Er ansvarlig for at det hvert halvår arrangeres undervisningsseminar for lærere ved 

masterprogrammet. Her skal sentrale undervisnings- og veiledningsrelaterte temaer 

gjennomgås og diskuteres med kvalitetsforbedring for øye.  

 Har ansvar for at det hvert 6. år gjennomføres periodisk programevaluering 

 Samarbeider med tilsynssensor. Tilsynssensors arbeidsoppgaver er evaluering av 

vurderingsordningene. Resultatene fra evalueringen skal dokumenteres slik at de kan 

være en del av grunnlaget for den periodiske programevalueringen. Formålet med 

evalueringen er å bidra til at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og 

vurdert på en faglig betryggende måte. Sentrale tema for evalueringen gjort av 

tilsynssensor er vurderingsformer, vurderingsprosesser og standarden på 

vurderingsresultatene i forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet 

læringsutbytte. 

 

Læringsresultater 

Obligatoriske emner 

Oversikt over eksamensresultater for de obligatoriske emnene i de siste seks år, hvor 

fordelingen mellom ikke bestått/bestått og A-F ved eksamen er angitt. 

Emner i studieplan gjeldende til og med 2019: 

Emne Periode: høstsemesteret 2015 til og med 

vårsemesteret 2021 

HELSEF4100 22/137 

HELSEF4200 42/118 

https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1110_mfm2-helv/
https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1110_mfm2-helv/
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HELSEF4301 29/64 

HELSEF4302 136 

HELSEF4500/HELSEF4501 * 3/84    /    2/19 

HELSEF4502 * 6 = A, 8 = B, 10= C, 2=D, 1 = E 

Emner i ny studieplan fra og med 2020: 

Emne Periode: høstsemesteret 2020 til og med 

vårsemesteret 2021 

HELSEF4400 3/32 

HELSEF4410 6/73 

INTHE4020 7/71 

HELSEF4510 2/64 

HELSEF4420 6/12 

HELSEF4430 2/11 

HELSEF4503 Ingen resultater er ventet før vår 2022. 

 

Valgfrie emner 

Våre egne studenter kan få godkjent emner på andre studieprogrammer på UiO eller på 

eksterne utdanningsinstitusjoner. Samtidig kan studenter fra andre studieprogram på UiO eller 

eksternt etter søknad ta våre valgfrie emner. Det er få søknader og det har i gjennomsnitt vært 

1-3 søknader pr. år. 

Oversikt over resultater for de valgfrie emnene i de siste seks år, hvor fordelingen mellom 

ikke bestått/bestått er angitt. 

Emne Periode: høstsemesteret 2015 til og med 

vårsemesteret 2021. Unntak INTHE-emner: 

Fra høst 2020. 

HELSEF4402 * 2/44 

HELSEF4403 77 

HELSEF4404 ** 2/21 

HELSEF4405 40 

HELSEF4406 *** 6 

HELSEF4407 *** 11 
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HELSEF4511 *** 18 

SME4110 1/76 

SME4210 5/139 

SME4310 6/60 

INTHE4117 **** 5 = A, 21 = B, 6= C 

INTHE4118 **** Ikke gjennomført vår 2021 

INTHE4122 **** 3 = A, 7 = B, 8 = C, 2 = D 

* Emnet ble siste gang gjennomført høsten 2019. 

** Emnet ble siste gang gjennomført høsten 2018. 

*** Nye emner fra høsten 2020. 

**** Emner fra International Community Health som er valgfrie for 

masterprogrammet fra høsten 2020. 

 

Masteroppgaven/antall uteksaminerte kandidater 

Gjennomstrømningshastigheten som ble pekt på ved den forrige programevalueringen, og 

tiltak for å øke andel studenter som fullfører masteroppgaven og som uteksamineres har vært 

et prioritert satsningsområde for programledelsen fra 2012. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall 

uteksaminerte 

(menn) 

15 (2) 26 (4) 22 (3) 25 (3) 20 (0) 19 (5) 

Det har vært jobbet systematisk fra programledelse og studieadministrasjon med oppfølging 

av studenter som arbeider med masteroppgaven, blant annet i form av bedre informasjon på 

programmets nettsider samt etableringen av Masteroppgavekomite (MOK) som del av å 

‘etikk-klarere’ studentenes prosjektbeskrivelser (protokoll) har bidratt til en generell heving 

av planene for masteroppgavene, og dermed presumptivt økt gjennomføringsevnen- og 

graden. Vi har lyktes å mobilisere studenter fra tidligere kull til å komme i gang med 

oppgaven, og mener at vi også har klart å etablere en bevissthet om å komme i gang med å 

tenke på masteroppgaven hos studentene alt fra starten av studiet. Utviklingen vurderer vi 

som svært positiv. 

Studentene skriver om en rekke ulike emner innen det helsefaglige feltet, med bruk av en 

ulike data og metoder (oversikt over masteroppgaver levert på programmet). 

Masteroppgavene, med unntak av de som klausuleres, publiseres i fulltekst via Universitetet i 

Oslo sin digitale publiseringsplattform DUO Vitenarkiv. Det er også forholdsvis mange av 

studentene som i samarbeid med veileder får publisert artikler på basis av masteroppgavene. 

 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/37326/discover?rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=DESC
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Internasjonalisering 

I utdanningsløpet er det ikke definert ett spesielt semester for utveksling, opphold i utlandet 

for studenter som ønsker dette kan organiseres etter nærmere avtale med fagmiljøet.  

 

Arbeidslivsrelevans 

En bredde av kunnskapsposisjoner, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder er 

nødvendig for å forstå og bidra til å løse aktuelle helseutfordringer, både på samfunns- og 

individnivå. Videre trenger helsetjenestene i større grad å organisere arbeidet 

tverrprofesjonelt, ifølge stortingsmeldinger og nasjonale retningslinjer som har kommet de 

siste årene. Master i tverrfaglig helseforskning gir innsikt i helseforskningens ulike 

kunnskapsposisjoner og i teoretiske, metodiske, forskningsetiske og praktiske sider ved et 

forskningsarbeid. Programmet vil bidra til analytisk og kritisk tilnærming til medisinske og 

helsefaglige problemstillinger. Dette gir en generisk kompetanse i kunnskapsforvaltning og 

kunnskapsutvikling som helsetjenesten alltid vil ha behov for. Når det gjelder tematiske 

orienteringer og eksempler søker programmet å legge seg tett opp til de utfordringene i tiden 

som samfunnet og helsetjenestene står i. Programmet har tatt hensyn til innspill fra 

representanter fra studentenes arbeidsgivere om områder med behov for økt kompetanse. I 

møte med disse (2018) ble det særlig pekt på behov for kompetanse når det gjelder 

brukerinvolvering, samhandling og team, helseteknologisk utvikling – eHelse og 

digitalisering, samfunn og tjenester i endring, globalisering og bærekraftsmålene, 

prioriteringsbehov, kontinuerlig læring og «kunnskap i bruk». Også temaer som innovasjon, 

implementeringskompetanse, teamarbeid og teknologisk utvikling ble trukket frem. Disse 

temaområdene synliggjøres i valgfrie emner og til dels også i innføringsemnet HELSEF4100. 

 

Ekstern programevaluering 2015 

Den eksterne programevalueringen fra 2015 konkluderte med at studiekvaliteten på 

programmet var god og at studiet i sin opprinnelige form og med videre justeringer gi viktige 

bidrag i pågående reformprosesser i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Undervisnings- og 

vurderingsformer i masterprogrammet er velfundert. Kursdelen av masterutdanningen er godt 

ivaretatt pedagogisk og det er utviklet et godt system for kvalitetssikring. Tiltakene som ble 

foreslått var ikke av en slik art at de medførte store endringer i studieprogrammet. Ut fra 

evalueringspanelets samlede vurdering ble det anbefalt å videreføre programmet. Nedenfor 

beskrives hvordan forslag til tiltak er tatt til etterretning, men i lys av endret programplan fra 

2020. 

Masteroppgaven 

 Introdusere de eksterne veiledere for studieopplegget og masterpedagogikken, helst fra 

og med gjennomføring av Forskningsforberedende kurs (HELESF4301). Veiledningen 

på masteroppgaven blir bedre når ekstern veileder har mer kunnskaper om det 

programmet studenten har gått gjennom så langt. Men vi ser problemet med å få dette 

til på en god måte siden studenten velger veileder først etter at masteroppgaven er 

godkjent. 
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 Vurdere om kvalitetssikringsutvalget skal ha en rolle også når det gjelder å godkjenne 

veiledere til studentene, dersom dette ikke allerede inngår som en del av 

prosjektgodkjenningen som har vært innført siden 2013.  

 Informasjon til studentene om kontaktperson (emneansvarlig eller programansvarlig) 

på avdelingen som kan kontaktes ved spørsmål angående masteroppgaven. 

 I kontrakten med ekstern veileder bør det opplyses om at programansvarlig (oppgitt 

navn, e-post og telefon) kan kontaktes ved behov. 

 Eventuelt å arrangere masterseminar der emneansvarlig/programansvarlig samler 

studentene underveis i arbeidet med masteroppgaven, eventuelt flere med tilgrensende 

temaer. 

 Vurdere å utvikle bruken av sosiale medier eller læringsplattform (Fronter) for å sikre 

at studentene har jevnlig kontakt med fagmiljøet og hverandre når de ikke er på 

campus. 

I programplanen fra 2020 planlegges det for et analyseverksted som del av masteroppgaven 

(4. og 5. semester) hvor eksterne veiledere (samt interne) blir invitert til å delta. Vi arbeider 

med å etablere et årshjul for masteroppgaven for å kvalitetssikre prosessene og 

informasjonen knyttet til denne delen av studiet. Masteroppgaven har fra høsten 2021 egen 

emneansvarlig som skal ha fokus på drift, kvalitetssikring og informasjonsflyt. Tidligere var 

dette arbeidet tillagt programleder. Det er MOK som godkjenner veiledere og alle studenter 

som har eksterne veiledere får oppnevnt en intern kontaktperson som har ansvar for 

informasjon og oppfølging av arbeidet. Fra 2020 er det etablert et Canvasrom for hvert kull 

og de har også egen Facebookgruppe (intern for studentene). 

Karaktersystemet 

 Karaktersystemet bør evalueres nærmere av tilsynssensor(e) og fagmiljøet før det 

gjøres eventuelle endringer. En måte å redusere den enkelte lærers arbeid med å skrive 

«verdibrevet» til masteroppgaven og samtidig kvalitetssikre tilbakemeldingen, kan 

være å utarbeide standardskriv som viser hva som er nivået på karakteren Bestått ut fra 

akademiske fagspesifikke krav og selvstendig arbeid og relatere til 

læringsutbyttebeskrivelser. 

 Legge opp til ekstern vurdering av vurderingsformene i de kurs der det ikke benyttes 

ekstern sensor. Dette er etter det vi forstår også en del av oppdraget til tilsynssensor. 

Karaktersystemet har vært igjennom større endringer og tilsynssensor har bidratt i dette 

arbeidet. Det er innført bokstavkarakter på masteroppgaven og verdibrevet, samt muntlig 

eksamen er tatt bort. Tilsynssensor har sett på/ser kontinuerlig på vurderingsformene i kurs 

hvor det ikke benyttes ekstern sensor. 

Internasjonalisering 

 Vurdere å tilknytte flere internasjonale gjesteforelesere/II-stillinger og legge til rette 

for at emner kan undervises på engelsk. Dette kan utvikles i samarbeid med andre 

masterprogrammer på fakulteter.  

Programplanen fra 2020 åpner for at studentene kan ta emner som undervises på engelsk og i 

flere av de engelskspråklige emnene er det tilknyttet internasjonale gjesteforelesere. 
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Endring på enkelte emner 

 Inngå en mer formalisert samarbeid med Kunnskapssenteret for å erstatte manglende 

kompetanse på systematiske oversikter. (jf. SWOT-analysen), eventuelt som 

samarbeid om valgfritt emne som tilbys på tvers av flere masterprogram. 

 Eventuelt å endre navn på to av tematiske valgfrie ener (se kommentar s 5) eller endre 

innhold slik at de er mer i tråd med den brede studentgruppen. 

 I større grad synliggjøre vitenskapsteori som fagområde, for eksempel ved å dele opp 

HELSEF4100 Teori og teoriutvikling for helsefagene.  

 Følge opp evalueringer knyttet til svakheter ved undervisning i kvalitativ metode. 

 Undersøke muligheter for innføring av kvalitativt analyseverktøy, eller undersøke 

muligheter for samarbeid rundt dette med andre fagmiljøer ved UiO eller 

Kunnskapssenteret.  

Når det gjelder disse forslagene til tiltak er de innarbeidet på ulike måter i programplanen 

2020. F.eks er undervisning i systematiske oversikter inkludert i fordypningemnene i metode. 

De tematiske valgfrie emnene har blitt langt flere og flere er oppdatert til å møte 

samfunnsbehov for kunnskap. Vitenskapsteori har fått vesentlig synliggjøring i HELSEF4400. 

 

Generelle poeng 

 Utvikle profilen som en masterutdanning som vektlegger bredden i helsefaglige 

utfordringer både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

 Tilstrebe å utvikle programmet slik at det blir mer relevant for arbeid innenfor den 

kommunale del av helsetjenesten. 

 Oppfølgingen av læringsutbyttet som beskrive at studenten gjennom studiet vil oppnå 

forståelse for de ulike helseprofesjonenes egenart og fellestrekk. 

 Få frem tydeligere i oversikten over studieprogrammet til HELSEF4500 

Masteroppgave i helsefagvitenskap. 

I forbindelse med endringene fra gammel til ny programplan 2020 mener vi at profilen 

tydeliggjøres som en masterutdanning som vektlegger bredden i helsefaglige utfordringer 

både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er i det vesentlig helseforskning på tvers 

av tjenestenivå og profesjon som er bærebjelken i programmet.   

 

Egenvurdering av programmets sterke og svake sider, muligheter og trusler 

Avdelingen gjennomførte i mai 2021 to seminarer med ansatte hvor vi diskuterte 

forandringene i det reviderte programmet fra sist periodisk programevaluering, og hva vi 

ønsker fokus på i denne evalueringen. Vi gjennomførte i den sammenheng en SWOT-analyse.  

Tabellen nedenfor viser resultatene fra SWOT-analysen. 
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STYRKER SVAKHETER 

- Et program som med sitt fokus på 

samfunnsrelevanslett kan knytte an til 

aktuelle tema i tiden, en kompetanse 

som Covid-19 pandemien har fått 

tydelig fram, eksempelvis kunnskap og 

kunnskapens rolle i utvikling av 

relevant behandling og bærekraftig 

helseatferd  

- Programmet er i tråd med sentrale 

utdanningspolitiske målsettinger, 

spesielt utviklingen av kritisk tenkning 

og refleksjon 

- Tverrfaglighet hvor avdelingens ansatte 

selv besitter ulike kompetanser med 

sterk forskningsforankring i miljøet 

- Bredt orientert teoretisk og metodisk, 

som avspeiler kompetansen i fagmiljøet 

- Engasjerte og aktive studenter 

- Sterkt fokus på teoriutvikling i – og 

mellom - ulike kunnskapsposisjoner 

- Individuell oppfølging av studenter, 

legger vekt på relasjonspedagogikk og 

studentaktive metoder 

- Regelmessige møter om programmets 

gjennomføring nå og fremover 

- Digital undervisning (som følge av 

Covid-19) har bidratt til fleksible 

løsninger og utviklet miljøet positivt 

mht. kompetanse i digital 

undervisningspedagogikk  

- God og økende søkning til studiet 

- Et program med sterke røtter tilbake til 

1990-tallet som har vist seg i stand til å 

utvikle seg med tiden 

- Stort rom for studentene til å bringe inn 

sine praksiser og erfaringer i studiet 

- Stort mangfold i studentmassen mht. 

utdanningsbakgrunn 

- Økende søkning av menn til studiet 

- Gir mulighet til både deltid- og 

heltidsstudier 

- Programmet oppleves å ha en god 

tematisk sammenheng  

 

- Ny struktur fra 2020 gir et veldig 

hektisk 1. semester for studentene 

(spesielt deltid) 

- Tidligere forskningsforberedende kurs 

og analysekurs er tatt ut av studiet 

- Avdelingen har ikke 

bachelorprogrammer som studenter til 

masterprogrammet kan rekrutteres fra 

- Forholdet mellom fordypning og bredde 

(mht. tverrfaglighet) er en utfordrende.  

- Programmet kan stå i fare for å bli for 

«bredt» ved stadig å måtte ta inn nye 

emner og dermed kan kjerne og innhold 

bli utvannet og utydelig. Bredde er en 

styrke og svakhet på samme tid 

- Er det sånn at begrepet «helsefaglig» 

kan stå i fare for å tøyes? 

- Fare for umodenhet hos studentene i 

metodekompetanse pga. rask progresjon 

i emnene som omhandler dette. 

- Tverrfaglighet som kjerne ikke like 

radikalt som da programmet ble etablert  

 

MULIGHETER TRUSLER 

- Programmets etablerte fokus på ulike 

kunnskapstypers betydning har 

potensiale til å møte dagens og 

fremtidens behov for å løse 

- Fare for instrumentalisering av høyere 

utdanning gjennom økt nytteperspektiv 

contra akademisk perspektiv 
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sammensatte helseutfordringer i større 

grad enn andre programmer  

- Programmet har potensiale til å ta i bruk 

nye undervisningsformer og 

samfunnsaktuelle tema (f.eks. 

bærekraft) i helseutdanninger gjennom 

samarbeid med SHE 

- Programmet kan rigges til å være mer 

akademisk og innovasjonsorientert på 

samme tid 

- Covid-situasjonen, og med den 

etableringen av digitale 

undervisningsformer, har gitt miljøet 

innsikt og kompetanse som kan 

videreutvikles 

- Å være enda tydeligere på hvilke behov 

programmet skal dekke og hvem det 

skal være relevant for 

 

- Byråkratiseringen (internt og eksternt) 

når det gjelder programgjennomføring 

og fornying, innskrenker rommet for 

faglig fordypelse og fornyelse 

- Mange utdanningsinstitusjoner som 

etablerer stadig nye masterprogram kan 

være konkurrerende 

- Internt press fra miljøet (instituttet) for 

å utvide emneportefølje og fokus som 

kan gjøre det utfordrende å identifisere 

egenarten til programmet 

Programmet har solide røtter tilbake til 1990-tallet og har evnet å utvikle seg i takt med tiden. 

Studiet tar opp dagsaktuelle temaer og er i tråd med utdanningspolitiske målsetninger. En av 

styrkene er studiets tverrfaglige profil og som gjenspeiles både i undervisningen og de 

vitenskapelige ansattes kompetanse. Studiet har en god indre sammenheng og studietilbudet 

er bredt orientert metodisk og teoretisk. Studiet har en særlig tyngde i teoriutvikling både 

innenfor og mellom ulike kunnskapsposisjoner. Studiet bygger også bro mellom teori og 

praksis og studentene har stort rom for å bringe inn egne praksiserfaringer. Det påpekes at 

læring og undervisningsformene er studentaktive, noe som i stor grad fremmer kritisk 

tenkning og refleksjon. De ansatte har fått god erfaring med og økt digital kompetanse. Det 

påpekes at det er gode søkertall og studiet gir mulighet til hel- og deltidsløp. Studentgruppen 

representerer et mangfold i med tanke på tidligere utdanning og i økende grad med tanke på 

kjønn. Studentene på programmet er engasjerte og aktive studenter. 

Tverrfaglig helseforskning har de siste årene blitt både mer anerkjent og anvendt og studiets 

tverrfaglige profil fremstår derfor ikke like radikal/nyskapende som da det ble etablert. Selv 

om tverrfaglighet fremdeles er en av studiets absolutte styrker, kan det på den annen side også 

utfordre balansegangen mellom bredde og dybde i forhold til tverrfaglighet og særfaglighet. 

Det blir derfor viktig å stadig tydeliggjøre studiets kjerne, ellers står man i fare for at studiets 

profil blir utydelig og utvannet.  

Strukturelle endringer i selve programstrukturen de siste årene medfører et hektisk 1. 

semester, særlig for deltidsstudenter. Særlig metodeundervisningen har en raskere progresjon 

i ny studieplan. I tillegg er tidligere forskningsforbedrende kurs og analysekurs fjernet fra den 

nye studieplanen. Dette er faktorer som til sammen kan utfordre studentenes modningsprosess 

gjennom studiet. Masteren bygger ikke videre fra et eget bachelorstudium og kan gjøre 

rekruttering av nye studenter vanskeligere. 

Programmet har stort potensiale i å videreutvikle og tydeliggjøre sin profil. Overordnet sett 

gir programmets perspektivmangfold klare muligheter til å forstå og imøtekomme dagens og 

morgendagens helseutfordringer i samfunnet på en kunnskapsbasert og relevant måte. 
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Programmet har gode muligheter til å utvikle sin samfunnsaktuelle profil, både akademisk og 

i forhold til innovasjon, blant annet i samarbeid med Helsevitenskapelig utdanningssenter 

(SHE). Programmet har også gode muligheter til å videreutvikle digitale læringsplattformer 

og ressurser som miljøet fikk omfattende erfaring med under Covid-19.  

Overordnet kan økt fokus på nytteperspektivet være en trussel mot en tydelig akademisk 

profil. Kravet til en større emneportefølje kan utfordre en tydelig profil på programmet. 

Videre kan økt byråkratisering være en trussel mot faglig fordypning og fornying. Det er også 

stadig nye masterprogram som blir etablert og som gir programmet konkurranse med tanke på 

søkere.  

 

Spørsmål som vi spesielt ønsker tilbakemelding på fra evalueringspanelet 

I forbindelse med panelets gjennomgang og arbeid med den periodiske programevalueringen 

håper vi spesielt på tilbakemelding på følgende spørsmål: 

- Er karaktersetting på masteroppgaven hensiktsmessig? (fra bestått/ikke bestått og 

vurderingsbrev til bokstavkarakter) 

- I hvilken grad synliggjøres og praktiseres tverrfagligheten i programmet på en 

gjennomtenkt og balansert måte? 

- I hvilken grad er målene i programplanen tydelige og i tråd med sentrale 

samfunnsbehov og nasjonale og lokale (UiO) utdanningspolitiske målsettinger? 

- Hvordan fremstår og praktiseres progresjonen heltid/deltid i programmets nye 

organisering? 

- Hvilke muligheter ligger i digital undervisning fremover? 

- Det nye programmet er mer arbeidsintensivt enn det tidligere programmet, det er flere 

bolker med parallell undervisning og samtidig undervisning med ICH. Hvilken 

betydning har dette for studentens modenhet knyttet til læringsutbytte og 

programtilknytning? 

- Innspill til hva programmet skal være for fremtiden? 

- I hvilken grad lykkes vi med å gjennomføre et forskningsorientert program som 

rommer ulike kunnskapsposisjoner? 

 

Konklusjon og begrunnelse for programmets videreføring 

Masterprogrammet i tverrfaglig helseforskning sikter mot å utdanne kandidater med 

akademisk og tverrfaglig kompetanse innenfor et bredt helsefaglig felt. Denne kompetansen 

kjennetegnes både av faglig breddeorientering og en forskningsmessig spesialisering. 

Forskningsutlysninger og ny kunnskapsutvikling når det gjelder store samfunnsutfordringer i 

helsefeltet krever en tverrfaglig tilnærming. 

Programmet vektlegger kritisk refleksjon og forskningsetisk bevissthet knyttet til utvikling og 

bruk av kunnskap. Studenters bevissthet når det gjelder ulike kunnskapsformer og en kritisk 

tilnærming til kunnskap er viktigere enn noen gang (noe som ikke minst «fake news» og 

pandemien har vist). Videre fokuserer programmet på betydningen av teori og studentene 

https://www.med.uio.no/forskning/sentre/hus/
https://www.med.uio.no/forskning/sentre/hus/
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lærer seg hva teori er og betydningen av å ha noe å tenke med, i tillegg til å få grundig 

innføring i ulike forskningsmetoder.   

Gjennom arbeidet med masteroppgaven (60 studiepoeng) får kandidatene grundig kompetanse 

i tema for masteroppgaven, forskningsmetoder og forskningsetikk, sammenlignet med 

oppgaver på 30-45 stp. 

Programmet går over fire semestre (heltidsstudium) med mulighet for deltidsstudium (seks 

semestre) i et sterkt tverrfaglig helseforskningsmiljø. Programmet kvalifiserer kandidatene for 

videre forskning og fagutvikling innenfor ulike kliniske og vitenskapelige arenaer. 

Til sammen mener vi at programmet er i tråd med helsepolitiske og utdanningspolitiske behov 

og framtidsvisjoner hvori en inkluderende og dynamisk forståelse av helse og sykdom som et 

overordnet læringsmål bidrar til det å utdanne kandidater som er meget godt skikket til å 

arbeide for – og i – et bærekraftig og mangfoldig helsevesen. Vi mener vi at 

masterprogrammet i tverrfaglig helseforskning er godt fundert og har sin absolutte berettigelse 

som et masterprogram ved Universitetet i Oslo. Programmet har akademiske røtter tilbake til 

1995 (tidligere tverrfaglige hovedfagsstudiet i helsefag) og har trukket på dannelsestradisjoner 

ved Universitetet i disse årene, samtidig som programmet har utviklet seg i tråd med den tiden 

det står i. 


