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Rapport fra ekstern periodisk programevaluering av Masterstudiet i 

Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

 
Evalueringsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning og virksomhet. 

 

Evalueringsgruppen ble oppnevnt i brev av 2.2.2010 fra Det medisinske fakultet ved 

studiedekan Britt-Ingjerd Nesheim. Evalueringen er et ledd i fakultetets og UiOs 

kvalitetssystem som ifølge prosedyren skal gjennomføres hvert fjerde år. Det heter i disse at 

”Hensikten … er å foreta en helhetlig vurdering av programmet, på bakgrunn av den 

informasjon som er fremkommet i perioden, og slik komme frem til tiltak som sikrer og 

styrker programmets kvalitet. Utviklingsaspektet vektlegges fremfor kontroll.”  

 

Evalueringsgruppen fikk følgende sammensetning: 

 

 Professor emeritus Gunnar Handal, UiO (leder). 

 Professor Lars-Inge Terum fra Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. 

 Stipendiat Line Nortvedt, Høgskolen i Oslo, Studentrepresentant fra Sykepleievitenskap. 

 Høgskolelektor Hedda Eik Grape, Høgskolen i Oslo, Studentrepresentant fra 

Helsefagvitenskap. (Hedda Eik Grape var ved starten av arbeidet lektor ved Fysioterapi-

utdanningen ved Høgskolen i Oslo. Fra 01.08. 2010 er hun tilsatt som stipendiat ved 

Institutt for helsefag ved UiO). 

 Fagutviklingssykepleier Edel Jannecke Svendsen, Oslo universitetssykehus, (sekretær). 

 

Gruppens mandat har vært å foreta en samlet vurdering av følgende forhold: 

 Er målene for programmet, slik det er beskrevet i programplanene, oppnådd? 

 Er målene godt formulert og er de hensiktsmessige? 

 Studiekvaliteten på programmet, og eventuelle tiltak som bør gjennomføres for å forbedre 

studieprogrammet. 

 Bør programmet videreføres, endres eller nedlegges. 

 

Dessuten lister oppnevningsbrevet en rekke punkter som evalueringsgruppen skal gjennomgå 

som grunnlag for sine konklusjoner på de fire punktene ovenfor. Alle disse punktene er 

omtalt i rapporten nedenfor. 

 

Tidsfristen for evalueringsarbeidet var opprinnelig satt til 15.6.10 men ble forlenget til 

15.10.10 av arbeidsmessige grunner. Sykdom har ført til at arbeidet har blitt ytterligere 

forsinket slik at rapporten nå leveres 1.12.2010. 

 

Gruppen har hatt seks møter og har dessuten kommunisert på e-post. Dessuten har gruppens 

medlemmer observert eksempler på undervisning innenfor programmet, gjennomgått lister 

over beståtte mastergradsoppgaver, undersøkt personalets publisering og gjennomgått 

statistikk over opptak og gjennomstrømming av studenter. I tillegg har gruppen fått 

gjennomført en spørreundersøkelse til studenter som startet studiet H-10 og studenter som er i 

gang med, men ikke har avsluttet studiet. Denne undersøkelsen er gjennomført av Senter for 

profesjonsutdanning ved HiO under ledelse av professor Lars Inge Terum. Resultatene fra de 

ulike undersøkelsene vil bli rapportert nedenfor. En sammenfatning av resultatene fra 

undersøkelsen (som også omfattet studenter på masterstudiet i Sykepleievitenskap) følger 

som vedlegg 1. 
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Evalueringsgruppen leverer en samlet rapport fra sitt arbeid. 

 

Vurdering av kvaliteten i mastergradsprogrammet. 
 

INNTAKSKVALITET 

 

I utdanningen må det inngå en helse-/samfunnsfaglig grunnutdanning på høgskolenivå som er 

godkjent som 180 stp i en bachelorgrad. 

Opptaksrammen til studiet er 30 studenter og opptak skjer en gang i året med studiestart i 

høstsemesteret. Søkning til mastergradsstudiet er god med en stigning frem mot 2007 og 

deretter en noe synkende tendens.  

 
Tab 1. Søkning til og opptak ved mastergradstudiet i Helsefagvitenskap for perioden 2004 – 2010. 

 

Årskull Kvalifiserte 

søkere 

 Tilbudt plass Ja-svar Møtt * 

2004          52           37          30           26 

2005          55           45          32           32 

2006          71           40          32           32 

2007          90           39          33           26 

2008          70           48          32           27 

2009          57           40          29           27 

2010          72           43          31           31 

 
* Antall studenter som betalte semesteravgift og/eller godkjente studieplanen. 

 

Prosentandelen av de kvalifiserte søkerne som blir tatt opp har variert mellom 29 prosent i 

2007 og58 prosent i 2005. Ved opptaket tilstrebes det en fordeling av kvalifiserte søkere med 

grunnutdanning i de yrkesgruppene som studiet henvender seg til (sykepleiere, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, audiografer og bioingeniører). Kullet som startet 

H 2010 hadde følgende sammensetning: 14 sykepleiere, 12 fysioterapeuter, to vernepleiere, 

to radiografer og en ergoterapeut.  I den surveyen som er gjennomført
1
 er den prosentvise 

fordeling på de tre største yrkesgruppene følgende: fysioterapeuter 40 prosent, sykepleiere 30 

prosent og ergoterapeuter 17prosent. Ca 75prosent av studentene i surveyen oppgir at de tar 

studiet på deltid og 9 av 10 studenter har lønnet arbeid ved siden av studiene, i omfang 

varierende fra 5-40 t/uke, gjennomsnittlig 29 t /uke. De aller fleste søkerne sitter i stillinger i 

helsevesenet (med varierende grad av permisjon). Vi har ikke kjennskap til om antallet 

studenter som kommer til studiet direkte fra grunnutdanningen er stigende eller synkende, 

heller ikke om antallet deltidsstudenter holder seg stabilt. 

 

Studiet må ut fra dette karakteriseres som hovedsakelig et deltidsstudium der de fleste 

studentene har forholdsvis omfattende yrkesvirksomhet ved siden av studiet. Ut fra studen-

tenes alder vil en anta at mange av dem også har familieforpliktelser. En må derfor forvente 

at gjennomstrømmingen vil være preget av dette. Studieledelsen bør overvåke om andelen 

                                                           
1 Den omfatter 119 studenter fra kull med opptak mellom 2003 og 2010, flest fra de fem siste årene.          
   Se vedlegg 1 for nærmere redegjørelse for denne survey-undersøkelsen. 
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deltidsstudenter og andelen studenter som kommer direkte fra grunnutdanningen endrer seg 

over tid og søke å tilpasse studieopplegget til dette (se også om studieopplegget nedenfor)  

Halvparten av studentene har tatt minst 30 studiepoeng ved universitet/høgskole og fire av ti 

har Ex.phil. For de fleste av disse ligger Ex.phil.-studiet ganske lang tilbake i tid. 

 

Det tas opp få studenter med minoritetsbakgrunn eller utenlandsstudenter. Aktuelle søkere 

med slik bakgrunn intervjues med sikte på egnethet i forhold til programmets relevans for 

dem. Evalueringsgruppen kjenner ikke til i hvilken grad slike studenter avvises eller tas opp 

på basis av disse intervjuene. 

 

Flertallet studenter i surveyen oppgir at de har valgt denne utdanningen for å kvalifisere seg 

for en ny type stilling. Mange ser også på studiet primært som et ledd i egen personlig/faglig 

utvikling (uten at de dermed nødvendigvis sikter mot en annen stillingstype). Forholdsvis få 

gir uttrykk for at de i flere år har siktet seg inn mot denne utdanningen. 

 

 

 

PROGRAMKVALITET 

 

Beskrivelse av studieopplegget. 

 

Mastergradsprogrammet kan gjennomføres på hel- eller deltid. Heltid har en forventet 

gjennomføringstid på 2 år fordelt på 4 semestre, deltidsstudiet 3 år fordelt på 6 semestre. 

4. semester Masteroppgave 
HELSEF4302 - 

Analysekurs  

3. semester Masteroppgave 

2. semester 
HELSEF4200 - Forskningsmetoder og 

forskningsetikk  

Tematisk 

forskningskurs 

HELSEF4301 - 

Forskningsforberedende 

kurs  

1. semester 
HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for 

helsefagene  

Tematisk 

forskningskurs 

Oppstart 

masteroppgave 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

Fig. 1: Studieforløp i mastergradsprogrammet i Helsefagvitenskap. Heltid. 

 

Deltidsstudenter tar all kursundervisning unntatt analysekurset i løpet av de fire første 

semestrene. Analysekurset gjennomføres parallelt med arbeidet med masteroppgaven.  

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4302/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4302/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4200/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4200/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4301/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4301/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4301/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4100/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4100/
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6. semester Fullføring av masteroppgave 

5. semester 
HELSEF4302 - 

Analysekurs  
Arbeid med masteroppgave 

4. semester Tematisk forskningskurs Arbeid med masteroppgave 

3. semester 

HELSEF4301 - 

Forskningsforberedende 

kurs  

Tematisk 

forskningskurs 

Oppstart 

masteroppgave 

2. semester HELSEF4200 - Forskningsmetoder og forskningsetikk  

1. semester HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene  

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Fig. 2: Studieforløp i mastergradsprogrammet i Helsefagvitenskap. Deltid. 

Mastergradsprogrammet er delt inn i fem moduler. Det består av to innføringsemner 

HELSEF 4100 ’Teori og teoriutvikling for helsefagene’ og HELSEF 4200 ’Forsknings-

metoder og forskningsetikk’. Begge innføringsemnene er på 20 stp.  

Videre er det en emnegruppe på to kurs à 5 stp som handler om forskningsforberedelse 

(HELSEF 4301) og data-analyse (HELSEF 4302). Det siste av disse ligger i fjerde semester 

(i heltidsstudiet) og kan derfor sies å ’stjele’ studieinnsats fra arbeidet med masteroppgaven. 

Det er imidlertid så nært knyttet til arbeidet med oppgaven at det har sin naturlige plass her. 

Den tiden det ’stjeler’ kompenseres teknisk sett ved at det i første semester bare tilbys kurs 

svarende til 25 stp. I tillegg er det her satt av tid til individuell studieinnsats for oppstart av 

arbeidet med masteroppgaven svarende til 5 stp.  

Dette virker samlet sett som en fornuftig disponering av studieopplegget, forutsatt at 

studentenes eget arbeid med masteroppgaven i første semester faktisk utnyttes for dette 

formålet. 

Studieopplegget tilbyr også fire ’Tematiske forskningskurs’ à 5 stp. (HELSEF 4301-4404) 

som studentene velger to av. Disse ligger tematisk nær opp til forskning som foregår ved 

seksjonen og skal bidra til å gjøre studentene kjent med denne. 

Det siste emnet er masteroppgaven på 60 stp (HELSEF 4500). 

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4302/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4302/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4301/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4301/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4301/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4200/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4100/
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I programmets egenevaluering oppgis det at undervisningstilbudet er best tilpasset 

deltidsstudentene og at heltidsstudentene klager over at det er vanskelig å få oversikt over når 

det tilbys undervisning på de ulike kursene. Dette er tydeligvis en utfordring for studiet og det 

antydes at en kanskje skal utforme undervisningstilbudet med tanke på heltidsstudentene som 

dominerende målgruppe. Dette virker for tiden lite realistisk ut fra den høye andelen 

deltidsstudenter.  

Evalueringsgruppen mener at forholdet mellom studieopplegg og studieinnsats (heltid og 

deltid) bør tenkes gjennom på nytt. Om det er slik at de fleste studentene er deltidsstudenter, 

er det ønskelig at undervisningsopplegget tilpasses bedre til denne gruppen. Om det derimot 

er et mål at flere skal ta studiet på heltid, hvilke konsekvenser vil det kunne få for undervis-

ningsopplegget? 

En god del av pensum er artikler med forskningsbidrag. Dette styrker studiets ambisjoner om 

å kvalifisere studentene for forskning. 

 

Studiets formål og mål 

Hensikten med studiet er å gi studentene en grundig innføring i og egen erfaring med 

forskning. De skal lære seg systematisk utvikling av kunnskap i og om helsefag. Forsknings-

feltet er bredt og studentene velger selv hvilket område innenfor helsefag de vil fordype seg i 

gjennom arbeidet med masteroppgaven. 

Et viktig mål med studiet er å utvikle studentenes syn på og kunnskap om sykdom og helse, 

hvor det vektlegges en ikke reduksjonistisk tenkemåte for innblikk i ulike perspektiver på 

helse. Det vektlegges at sykdom og helse ikke skal forstås i et enten/eller perspektiv, men i et 

bredt /utfyllende perspektiv. 

Formålsbeskrivelsen har fokus på å utvikle innsikt i kunnskapsutviklingen i helsefagene 

(forskningskompetanse) mens målformuleringene i noe høyere grad peker mot forståelse av 

og syn på sykdom og helse. Dette er ikke motstridene intensjoner men det kan trenges en 

tydeliggjøring av sammenhengen mellom dem (gjennom undervisningen). 

 

Helhet og sammenheng 

Programmet gir en grundig innføring i helsefagenes teorigrunnlag og forskningsmetoder. 

Progresjonen følger arbeidet med masteroppgaven fra ide til ferdig resultat i tråd med den 

prosessen studentene skal gjennomgå. Allerede tidlig i studiet blir undervisningen relateret til 

det konkrete arbeidet som studenten skal gjennomføre. Dette vektlegges ytterligere i 

forskningsforberedende kurs tidlig i programmet og analysekurs mot slutten av det. I begge 

tilfeller jobber studentene med utforming og gjennomføring av sitt eget forskningsprosjekt og 

blir kjent med – og må forholde seg til – medstudenters prosjekter. Flere ganger gjennom 
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studiet presenter studenten eget prosjekt for medstudenter og vitenskaplig tilsatte og får 

tilbakemeldinger på arbeidet sitt. 

Programmet virker logisk og pedagogisk bygget opp med en god indre struktur. Studentene 

får god oppfølging, noe som bør sikre progresjon og god kvalitet. Som nevnt over er 

programstrukturen nok best egnet for deltidsstudentene. 

Selv om enkelte emner ligger plassert slik i studieforløpet at de korresponderer med den fasen 

studentene er i med eget forskningsarbeid, er intensiteten i kontakten med studiemiljøet 

svakere i den fasen der hovedtyngden av oppgavearbeidet foregår. Analysekurset, som 

studentene i følge planen skal ta mens de arbeider med databearbeiding i egen oppgave, er et 

viktig tiltak for å få studentene til å komme seg gjennom denne kritiske fasen, forutsatt at det 

blir tatt når studentene holder på med databearbeidingen og ikke tidligere i forløpet. 

Oppfølgingen av studentene i denne perioden er opp til veilederen/ne.  

Dette er likevel et kritisk punkt i studieprogresjonen, hvor risikoen øker for at studentene 

faller fra eller blir vesentlig forsinket. Særlig studenter som strekker studiet over en lang 

periode, kan risikerer å oppleve seg som ganske ensomme i prosessen, kanskje særlig dersom 

de har eksterne veiledere. Tiltak som knytter studentenes eget arbeid med masteravhand-

lingen til studiefellesskapet er positive og bør fastholdes/utvikles. Dersom mange studenter av 

ulike grunner tar f eks analysekurset for tidlig i studieforløpet, kan den positive effekten av 

kurset bli betydelig redusert. Dette kan være et punkt i studiesammenhengen der en bør 

vurdere å sette inn ytterligere tiltak for å øke gjennomstrømmingen. En bør også overveie å 

organisere samlinger for studentene i den perioden de arbeider med fullføring av 

avhandlingene. 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen tar sikte på å legge til rette læringssituasjoner med fokus på deltagelse og 

fordypning. Studentene får erfaring med ulike metoder i formidling og tilegning av kunnskap. 

I innføringskursene varierer undervisningsformen fra felles introduksjonsforelesninger til 

arbeid i grupper. De andre kursene er lagt opp i mindre undervisningsgrupper som gir gode 

muligheter for interaksjon mellom lærere og studenter. Forskningsforberedende kurs og 

analysekurs er inndelt i en kvalitativ og en kvantitativ del 

Det legges opp til at undervisningen gjennomgående skal være forskningsbasert i den 

forstand at lærerne som underviser har forskningskompetanse på området og at det benyttes 

undervisningsformer som tar sikte på at studentene skal utvikle akademiske arbeidsmåter som 

skal gi kompetanse for kunnskapsproduksjon og forskning.  

Undervisningen er derfor i stor grad dialogpreget, og bidrar til å realisere et kunnskapssyn 

hvor lærer og studenter sammen konstruerer kunnskap. Flere av lærerne underviser på 

områder der de selv har forskningserfaring og kan vise til denne.  
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Masterstudiet blir presentert som et ledd i studentenes egen kunnskapsutvikling hvor ny 

kunnskap skal knyttes til egen erfaring og integreres gjennom stor grad av selvrefleksjon.  

Deltakelse i læring blir vektlagt som et viktig element i kunnskapsutviklingen. 

 

Oppsummering fra undervisningsobservasjonene. 

Undervisningen er organisert slik at det var mulig for oss å gjennomføre observasjon av mer 

enn ett kurs i den perioden observasjonene pågikk. Vi har gjort sporadiske observasjoner av 

undervisningen på tre av vårsemesterets kurs. Det gjelder 20-poengskurset ’Forsknings-

metoder og forskningsetikk’ (HELSEF4200) (6.5.) og fempoengskurset ’Forsknings-

forberedende kurs’ (HELSEF4301) (27.4. og 10.5.). I tillegg ble det foretatt observasjon av 

undervisningen på et fempoengs tematisk forskningskurs ’Kropp og bevegelse’ 

(HELSEF4401) som er ett av fire kurstilbud som studentene velger to av. Kurset omfatter 

seks hele dager undervisning. Denne observasjonen lå imidlertid midt i en heldagsøkt der 

oppstarten av dagen var vesentlig for sammenhengen og denne undervisningen vil derfor ikke 

bli kommentert her. 

 

Undervisningsobservasjon av HELSEF4200 – ’Forskningsmetoder og forskningsetikk’. 

Det deltok ca 15 studenter på kurset. 

Undervisningen har et omfang på ca 20 dager fordelt over hele semesteret. Kurset tilbyr oversikt over 

ulike typer forskningsprosesser med vekt på sammenheng mellom forskningsspørsmål, teori, metode 

og analyse av empiri. Det gir oversikt over kvantitative og kvalitative metoder og noen 

vitenskapsteoretiske temaer. Det er avsatt like mye tid til hver av de to metodetypene. 

Da undervisningen ble observert, foregikk første del av dagen på PC-stue der studentene – under 

veiledning – gjennomførte øvelser i bruken av SPSS. Det var 3-4 veiledere til stede som gikk rundt og 

hjalp studentene. Øvelsene var knyttet til temaer som var blitt forelest dagen før. I andre del av dagen 

arbeidet studentene i små grupper med analyser og fremstilling av egenproduserte data relatert til 

eksamensoppgaven, fortsatt med tilgang til veiledere. Veilederne stilte spørsmål til gruppene og fikk i 

stand refleksjon omkring tema ved oppgavene. De ga også råd om konkrete problemer studentene 

møtte i arbeidet. Studentene var svært aktive både seg imellom og i samtaler med veilederne. De 

hadde mange spørsmål og var engasjerte i produksjon og utvikling av egen kunnskap. Veilederen 

hadde gode metodiske kunnskaper og god kjennskap til SPSS. 

Sammenfattende kan en si at undervisningen på dette kurset dels gir muligheter for veiledet øving i 

bruk av analyseprogrammer og for å anvende det en lærer i arbeid med forskningslike oppgaver. 

Samtidig som studentene er aktive i oppgaveløsningen, har de god tilgang til hjelp av veiledere som 

også utfordrer studentene til videre refleksjon og problematisering. Slik sett fremstår kurset som en 

realisering av studiets intensjoner. 
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Undervisningsobservasjon av HELSEF4301 – ’Forskningsforberedende kurs’. 

Det var bare ti studenter som fulgte undervisningen i dette emnet dette semesteret. 

Undervisningen går over tre uker med to hele dager (9.30 – 15) pr uke og har to gjennomgående 

lærere + noen tilkalte gjester. 

Målet har fokus på utvikling av studentenes egen prosjektplan for mastergradsoppgaven og ”utvikling 

av fortrolighet med alle elementer som må planlegges før en starter et forskningsarbeid” som det heter 

i studieplanen. Det skal også gi trening i å gi kritiske og konstruktive innspill til andres planer. 

Studentene skal også lese litteratur med relevans for oppgaven. Kurset beskrives som ’seminar’ og det 

gjennomføres i to parallelle grupper (med fem studenter i hver) inndelt etter om studentene planlegger 

oppgaver med kvantitativ eller kvalitativ metode. 

Til den første undervisningsobservasjonen (kursets første uke, annen dag) hadde studentene sendt inn 

en foreløpig prosjektplan. Undervisningen foregikk noe forskjellig for de to gruppene.  

I den kvantitative gruppen var det to lærere. Hver student ble bedt om å redegjøre for sin problem-

stilling og metodevalg i sitt utkast til prosjektbeskrivelse, og ’hovedlæreren’ trakk inn disse i 

undervisningen om dagens tema – metode. Undervisningen var samtalepreget. Det var et godt 

refleksjonsnivå i undervisningen særlig mht metode. Studentene var imidlertid særlig opptatt av det 

substansielle innholdet forskningen skulle handle om. 

Begge lærere gav gode innspill til studentenes planer. Studentene var aktive og trygge og ble både 

anerkjent og utfordret i undervisningen. Temaet ble satt i sammenheng med tidligere undervisning og 

videre planer. Undervisningen hadde en klar struktur og ga gode muligheter for at studentene kunne 

delta i kunnskapsutviklingen. 

Undervisningen i den kvalitative gruppen ble observert ved to tilfeller. Ved det første tilfellet fikk 

studentene først en forelesning (45 min) om forskningsetikk ved en av de to lærerne som ledet denne 

gruppen og som selv arbeider med etiske problemstillinger. Undervisningen vekslet mellom 

formidling og samtale der alle studentene deltok. Mens forskningsfusk og -skandaler var ett tema, var 

skillet mellom rollene som helsearbeider og helseforsker et annet tema som kanskje var særlig 

relevant i denne kurssammenhengen. Da understreket foreleseren også betydningen av å være kritisk 

til egne metoder. Disse temaene vekket livlig diskusjon i en gruppe som var så liten at det var mulig 

for alle å delta og der det var tilstrekkelig tid til å fullføre et metodisk resonnement. Samtidig ble 

fokus i samtalen styrt gjennom lærerens ledelse. Resten av tiden før lunsj (90 minutter) ble delt 

mellom to studenters prosjektplaner. Lærerne etterspurte dels teori om temaet, dels hvilken 

problemstilling som skulle være i fokus og studentene ble oppfordret til å stille mer undrende 

spørsmål i sine prosjekter. I begge prosjektplanene som ble diskutert, var det forhold som var relatert 

til forskjellen mellom rollen som helsearbeider og forskerrollen og andre forhold som inviterte til 

etisk refleksjon, uten at disse forholdene ble tematisert i samtalene. 

Dette illustrerer at undervisningen har fokus på den generelle presentasjonen og drøftingen av 

metodiske og forskningsetiske tema på den ene siden (i den første timen), og fokus på de individuelle 

prosjektplanene (i den neste økten), uten at de to perspektivene ble koblet. Dette er for så vidt også i 

tråd med kursets læringsmål slik disse er formulert i emneplanen. Det kan likevel være en mulig 
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utfordring i høyere grad å utnytte de enkelte prosjektplanene som eksempler på de mer allmenne 

elementene som må planlegges ved et forskningsarbeid. 

Ved det andre observasjonstilfellet deltok også to lærere. Den ene læreren viste først, ut fra egen 

forskning, hvordan teori og metode henger sammen. To studenter presenterte så sin prosjektplan (10 

min.) (som de to lærerne – men ikke alle medstudentene – hadde lest på forhånd). Deretter hadde en 

student en forberedt kommentar (10 min.) før en felles samtale om prosjektplanene (20 min), der 

fokuset var å gjøre den enkelte students plan bedre. Det samme gjentok seg så for en student til. I 

forkant av disse sekvensene initierte læreren en samtale om hvordan man kunne ta imot og nyttiggjøre 

seg tilbakemeldinger uten å gå i forsvar. 

Metakommentarene om å nyttiggjøre seg kritikk er et positivt trekk ved denne undervisingen. Bruken 

av to lærere i undervisningen av så små grupper (5 studenter på dette kurset) gir muligheter for en 

god bredde i de kommentarene studentene får, noe som også utnyttes, men det er ressurskrevende. 

Det er mulig at denne to-lærer-undervisningen også kan ha til hensikt å gi personer i rekrutterings-

stilling mulighet for å forsøke seg i lærerrollen uten å ta fullt ansvar for undervisningen, men om 

dette er tenkt slik, har vi ikke kjennskap til. 

 

Studentenes vurdering av studieopplegg og undervisning - resultater fra surveyen. 

Det vises til vedlegg 1 når det gjelder en nærmere beskrivelse av den surveyundersøkelsen 

som ble gjennomført. 

Ut fra en samlet vurdering gir studentene uttrykk for at de er godt fornøyd med masterstudiet 

–  og hele 25 prosent sier de er svært fornøyd.  

Flertallet mener også at informasjon og beskjeder om studieopplegget blir formidlet på en 

effektiv måte, samtidig er det også verdt å merke seg spredningen i svarene. Den kan tyde på 

at det her kanskje er grunnlag for et forbedringspotensial. Det betyr ikke at utdanningen, ut 

fra studentenes erfaring, er preget av mye administrativt rot. De fleste (64 prosent)
2
 er klart 

uenige i en slik påstand.      

Nesten 60 prosent sier at lærerne klargjør hva målene er ved starten av hvert kurs, og omtrent 

like mange gir uttrykk for at studentenes ideer og forslag blir verdsatt i undervisningen, og at 

undervisningen gir motivasjon til selvstudium. Flertallet er også klart uenige i påstanden om 

at undervisningen stort sett er preget av at lærer snakker. Studentene gir også uttrykk for at 

lærerne er opptatt av å få tak i hvordan studentene tenker om faglige spørsmål. Ca 65 prosent 

av studentene mener lærerne oppmuntrer til refleksjon over sammenhengen mellom teori og 

praksis, og omtrent like mange er sterkt uenige i påstanden om at undervisningen preges stort 

sett av gjennomgang av teorier som ikke settes i sammenheng med praksis. Viktig er også at 

nesten 70 prosent av studentene oppgir at lærerne gir konstruktive tilbakemeldinger på 

innleverte arbeider. 

                                                           
2
 Prosentene i det følgende referer til de som har benyttet 6 og 7 på skalaer fra 1-7. 
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Fire av ti studenter sier de forbereder seg gjennomgående godt til undervisningen, og 60 

prosent sier de forsøker å ha en kritisk holdning til fagstoffet som formidles i studiet   

Over 80 prosent av studentene gir uttrykk for at det er viktig å holde seg oppdatert på 

forskning, og vel 6 av 10 studenter mener studiet har gitt god anledning til å utvikle evnen til 

å lese og forstå forskningslitteratur. Halvparten sier at de ofte leser fagstoff som ikke er 

pensum.  

Svært få gir uttrykk for støtte til påstanden om at arbeidsbelastningen er for hard. Tvert i mot 

er nesten 40 prosent av studentene klart uenig i påstanden.    

Studentene gir uttrykk for at det sosiale miljøet er godt, og 8 av 10 studenter er klart uenige i 

påstanden om at det er et dårlig miljø blant studentene.  

Mange (55 prosent) gir utrykk for at de er sikre på at de har valgt riktig utdanning, og 36 

prosent gir uttrykk for at det var viktig for dem at det var akkurat dette studiet de skulle ta. 

Surveyresultatene, gir et bilde der et klart flertall i studentgruppen er fornøyde og opplever 

studiet i tråd med intensjonene. En annen indikasjon på at studiet lykkes med et sentralt mål 

– å kvalifisere for videre arbeid med forskning – er den svært høye prosentandelen som gir 

uttrykk for at det er viktig å holde seg oppdatert på forskning og som leser faglitteratur ut 

over pensum. Dersom dette ikke bare er et uttrykk for reproduksjon av ideologi, men også vil 

nedfelle seg i videre yrkesvirksomhet, er dette et meget positivt resultat. Det er verdt å merke 

seg at så vidt mange ikke opplever studiet som for arbeidskrevende. Resultatene kan også 

tolkes som at studentene setter pris på et studium som er inkluderende, tilrettelegger for og 

verdsetter studentenes aktive engasjement og bidrar med både støtte og utfordring. 

De tallene som er gjengitt ovenfor representerer de to ytterste skalatrinnene (6-7) av enighet. 

Samtidig kan det være verdt å merke seg at de to ytterste skalatrinnene (1-2) av uenighet ikke 

har høye frekvenser på de fleste av de interessante spørsmålene, fordi de mer nøytrale 

midtkategoriene (4-5) fanger opp mange av svarene. Dette styrker ytterligere det bildet som 

fremkommer ovenfor. 

 

Læringsmiljø 

I programbeskrivelser og egenvurdering legges det vekt på at studiet skal preges av ”en 

forskningspreget læringskultur”. Dette knyttes til vekt på skriftlighet, muntlige 

presentasjoner, diskusjoner og argumentative tilbakemeldinger om styrker og svakheter. 

Læringsmiljøet skal være mer preget av arbeid og tenkning enn av formidling. En ønsker å 

fremme respekt og undring i forhold til ulike faglige perspektiver. 

Undervisningsobservasjonene viser at studentene engasjeres aktivt i undervisningen, at de 

bidrar med egne tekster i kursene og får tilbakemeldinger på disse både fra medstudenter og 

lærere.  
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Vi deltok også på introduksjonsdagen for begynnerstudentene H-10 bl a for å få et inntrykk 

av hvordan studiets læringsmiljø ble presentert og begrunnet. Her fremgikk det at masteren er 

et krevende studium hvor studentene skal utvikle kunnskap gjennom høy grad av 

medvirkning og selvrefleksjon. Undervisningen karakteriseres som dialogpreget og 

’konstruktivistisk’ orientert.  

Denne presentasjonen korresponderer godt med studiets intensjoner og i rimelig grad – som 

vi har sett ovenfor – med den praksis studentene opplever. Hovedvekten i introduksjonsdagen 

ligger imidlertid på hensikten med studiet, studieinnholdet og presentasjonen av lærerne og 

deres kunnskaps-/forskningsfelt. Det er kanskje overraskende at et studium med en så 

profilert tankegang om en egen ’Masterpedagogikk’ (se nedenfor) ikke flagger denne enda 

tydeligere i møtet med de nye studentene. 

I en søknad fra Seksjon for helsefag til Kunnskapsdepartementet om ’Pris for fremragende 

arbeid med utdanningskvalitet’ i januar 2010, presenteres prosjektet ”Utvikling av 

forskningstypiske læringsformer i et masterprogram (Masterpedagogikk)” (Søknaden er 

vedlagt egenvurderingen). ’Masterpedagogikken’ skal kjennetegnes av arbeids- og 

evalueringsmåter som er transformasjoner av vitenskapelig arbeid der studentene inngår i 

erfaringsnære og aktive læringsmåter innen en integrerende studiestruktur.  

Prosjektet det søkes på grunnlag av, er ambisiøst og originalt og vitner om at studiet har en 

klar intensjon om kvalitativt arbeid med pedagogikken i sitt studieprogram.  

I evalueringsarbeidet har det vært mulig å spore flere eksempler på at slike intensjoner 

realiseres. En utenforstående får inntrykk av at studentene arbeider med studieinnholdet og 

ikke bare mottar det, og at de deltar aktivt i utveksling av sine forståelser av kursinnhold og 

gir og får tilbakemeldinger til/fra medstudenter og lærere. I hvilken grad de oppfatter 

arbeidsformene som ’transformasjoner av vitenskapelige arbeidsmåter’, er vanskelig å si på 

det grunnlag evalueringsgruppen har, men det kan sannsynligvis være en ytterligere 

utfordring for studiet å gjøre denne transformasjonen mer eksplisitt gjennom å eksemplifisere 

når og hvordan dette skjer i studieforløpet. Det er kanskje også en utfordring å få hele 

personalet til å være bærere av en felles forståelse av denne Masterpedagogikken og kunne 

omsette den i praktisk undervisning. 

(Det ble opplyst at studiet ikke fikk den prisen de siktet mot og at de heller ikke hadde fått 

noen vurderende tilbakemeldinger på søknaden.) 

 

Internasjonalisering 

Det fremgår av programplanen at det er mulig for studentene å bytte et emne av inntil 30 

studiepoengs omfang med emner tatt ved utenlandske universiteter. Masterstudentene 

oppfordres i liten grad til slike utenlandsopphold. Dette må gjøres på eget initiativ eller ved at 

studentene har tilknytning til internasjonale miljøer via sin arbeidsplass.  
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Studiet har få studenter med internasjonal bakgrunn og få innslag av utenlandske 

gjestelærere. Det tilbys ikke undervisning på engelsk i noen av de kursene som foregår i 

inneværende år. Derimot er en (til dels overraskende stor) del av pensumtekstene på engelsk 

både med norske og internasjonale forfattere. Dette stiller krav til studentenes språkferdighet 

men gir dem på den annen side øvelse i å tilegne seg engelskspråklig forskningslitteratur.  

Hovedtyngden av det vitenskapelige personalet publiserer i utenlandske tidsskrifter og 

medvirker i internasjonale nettverk (se også pkt om rammekvalitet nedenfor). 

Samlet sett kan en derfor si at studiet har et tydelig preg av internasjonal (engelsk) 

pensumlitteratur og at lærerne publiserer internasjonalt, noe evalueringsgruppen finner 

tilfredsstillende. Den internasjonale utvekslingen av studenter kan imidlertid med fordel 

styrkes. 

  

Vurderingsformer  

På innføringskursene består eksamen i skriftlig hjemmearbeid utført individuelt på HELSEF 

4100 og i gruppe på HELSEF4200.  På forskningsforberedende kurs (HELSEF 4301) 

innleveres prosjektplan som skal vurderes av faglærer. I analysekurset HELSEF 4302 skal 

studenten presentere sine resultater (eller deler av resultatene) både skriftlig og muntlig, samt 

delta i å gi feedback til andre. På de mindre kursene (HELSEF 4402 – 4404) legges det opp 

til en muntlig presentasjon slik at studenten skal øve seg på formidling av forsknings-

kunnskap. 

Studenten blir vurdert til bestått/ikke bestått, en vurderingsform som er vanlig også ved 

medisinerstudiet ved fakultetet. Ved skriftlig arbeid vil studenten i tilegg få en skriftlig 

tilbakemelding, ved muntlig fremføring en muntlig tilbakemelding. Også masteroppgaven 

vurderes til bestått/ikke bestått. Her får studentene i tilegg en skriftlig tilbakemelding i form 

av et ”verdibrev”. Dette gir en nærmere gjennomgang av oppgaven og redegjør for positive 

og negative sider ved den. ”Verdibrevet”  skrives av bedømmelseskomiteen og formidles til 

studenten sammen med eksamensvitnemålet. Verdibrevene oppbevares på betryggende måte 

ved seksjonen men er ikke offentlig tilgjengelige. Studenter som måtte ha mistet sitt 

’verdibrev’ kan få en kopi ved henvendelse til studieadministrasjonen. 

Evalueringsgruppen ser verdien av  et slikt ’verdibrev’ som en formativ vurdering av 

studentens masteroppgave. Det gir den enkelte student en betydelig og nyttig informasjon om 

det arbeidet en har gjennomført i tillegg til den mer nødtørftige meldingen om at det er 

bestått. Vi har hatt tilgang til et utvalg slike ’verdibrev’ knyttet til oppgaver på noe ulike nivå, 

og mener de representerer rikholdige og nyanserte tilbakemeldinger. 

Imidlertid inngår ’verdibrevene’ i en sammenheng der de kan oppfattes som en del av en 

summativ vurdering. De er da formelt sett ikke hjemlet blant de vurderingsuttrykk som 

universitets- og høgskoleloven setter opp. Vi har derfor tatt opp saken med Studieavdelingen 
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ved UiO som mener at det likevel bør være adgang til å benytte slike ’verdibrev’ i  

mastergradstudiet. 

Vi har imidlertid grunn til å tro at kandidatenes bruk av disse ’verdibrevene’ varierer noe. 

De som har fått gode tilbakemeldinger i disse dokumentene, kan vise til dem f eks ved 

søknader på stillinger. Andre, som ikke har fått like positive vurderinger, kan unnlate å bruke 

dem i slike sammenhenger. Offentligheten vil da ikke kjenne til at de eksisterer og kan 

etterspørres. Dette anses som uheldig, særlig siden ’verdibrevet’ er så nært knyttet til en 

summativ vurdering og til en viss grad bidrar med en ’gradering’ av karakteren ’bestått’. 

Evalueringsgruppen mener derfor at det bør angis på eksamensvitnemålet at det foreligger et 

’verdibrev’ som redegjør nærmere for vurderingen av masteroppgaven (uten at selve 

’verdibrevet’ følger vitnemålet). 

 

 

RAMMEKVALITET 
 

Her tar vi opp ressurser mht stillinger (antall og kompetanse) og lokaler (herunder universell 

utforming). 

Vitenskapelig personale: 

Seksjon for helsefagvitenskap har et fagmiljø som består av 4 professorer, 3 professorer i 

bistilling (professor II), 2 amanuenser, 1 postdoc og ca 15 stipendiater.  

Det formelle kompetansenivået for de ansatte må anses som tilfredsstillende for å kunne 

gjennomføre et mastergradsprogram av et slikt omfang. Antallet stipendiater (som også 

krever veiledning) kan synes høyt i forhold til antall ansatte med veiledningskompetanse på 

PhD-nivå (som også skal veilede masterstudentene), men vi forstår det slik at mange av PhD-

studentene har hovedveiledere utenfor seksjonen i tilknytning til prosjektsteder for oppgaver 

de arbeider med. 

Evalueringsgruppen har gjort en (forholdsvis grov) gjennomgang av de fast ansattes 

publiseringsvirksomhet, slik den fremkommer i FRIDA. Den omfatter bare de ansatte i fast 

vitenskapelig stilling (ikke stipendiater, post docs eller II-stillinger) for perioden 2005-2009. 

Det er ikke skilt mellom ene-forfatterskap og med-forfatterskap, det er ikke beregnet 

publiseringspoeng men det er skilt mellom publikasjoner på nivå 1 og 2. Gjennomgangen 

viser et gjennomsnittlig omfang på 12,6 publikasjoner på nivå 1 og 5,6 på nivå 2 per person 

samlet for denne fem-årsperioden eller et gjennomsnitt per år og person på henholdsvis 2,5 

og 1,1 publikasjoner per person/år. Fire av de fem vitenskapelig ansatte som inngår i 

oversikten, har alle publisert 1-2 publikasjoner på nivå II gjennom perioden og har fra 2,6 til 

3,4 publikasjoner per år på nivå 1 gjennom perioden. 



15 

 

Evalueringsgruppen har fått oppgitt  følgende fra instituttet: Bortsett fra 2006 har instituttet 

hatt en publiseringsvirksomhet over gjennomsnittet for Det medisinske fakultet og over 

gjennomsnittet for UiO både på nivå 1 og 2. I 2008 og 2010 var 50-60 prosent av publika-

sjonene på nivå 2. Ellers ligger andelen publikasjoner på nivå 2 ved instituttet på over 20-30 

prosent de andre årene. Publikasjonene  er ganske jevnt fordelt mellom KiS og GEOF. 

Evalueringsgruppen har ikke hatt muligheter til å etterprøve disse resultatene. Det fremgår 

ikke hvordan disse tallene fordeler seg på de to seksjonene. 

Ut fra dette anser evalueringsgruppen at de vitenskapelig ansatte har et publiseringsomfang 

og -nivå som tilfredsstiller en normal publiseringsvirksomhet. 

 

Administrativt personale: 

På helsefag er det ansatt en professor som faglig avdelingsleder. De administrativt tilsatte 

arbeider til dels ved begge seksjoner eller har stillinger definert på instituttnivå. 

Administrasjonen består av en kontorsjef, fire studie/seniorkonsulenter, en rådgiver og en IT-

ansvarlig overingeniør.  

Studieleder gir uttrykk for at dette er en tilstrekkelig administrasjon som fungerer 

tilfredsstillende. 

 

Lokaler 

 

Masterprogrammet har sine lokaler i Gydas vei 8 på Majorstuen i Oslo der UiO leier 

lokalene. Programmet disponerer lokalene i 4. etasje der det er kontorer for vitenskapelig 

ansatte og stipendiater, to grupperom (til undervisning), et arbeidsrom med fire arbeidsplasser 

og et PC-rom med ca 10 disponible PC-er. Det finnes også et spiserom med kjøkkenkrok. 

Programmet disponerer også et auditorium i 1. etasje til plenumsundervisningen. Det er heis 

til 4. etasje. 

Hovedbibliotek for studentene er plassert ved Rikshospitalet, men det finnes også et lite 

bibliotek vesentlig med ferdige masteroppgaver i 4. etasje. 

Det er kantine i 1. etasje egentlig beregnet for ansatte i bygningen men den kan tidvis også 

benyttes av masterstudentene. Ellers er det kantinemuligheter i to nærliggende bygg 

(Menighetsfakultetet og Musikkhøgskolen). 

Det er planlagt at programmet skal flytte til lokaler i Forskningsveien i nær fremtid. Vi 

kjenner ikke til hvordan lokalsituasjonene vil bli der. 

Miljøet er relativt lite og vi legger merke til at studenter, ansatte og stipendiater kommer tett 

innpå hverandre. Bortsett fra auditoriet fremstår lokalene som godt egnet, samlet og 

oversiktlige. 
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1.1.09, stiller krav til universell 

utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. Auditoriet i 1. 

etasje har atkomst via en bratt rampe/trapp som egner seg dårlig for bevegelseshemmede.  

Det finnes også en annen inngang som lar seg benytte for rullestolbrukere, men denne 

løsningen er ikke særlig hensiktsmessig. Lokalene i 4. etasje har atkomst med heis. Der er et 

HC-toalett og kontorene er dels med, dels uten dørterskler. 

Som det fremgår av teksten over, tilfredsstiller lokalene bare delvis kravene om universell 

utforming. Ved flytting bør disse forholdene forbedres. 

 

 

RESULTATKVALITET 

 

Gradsproduksjon. 

Evalueringsgruppen har gjennomgått resultatfordelingen for studentene på masterprogrammet 

for perioden V-2003 – V-2010. I alt er 75 studenter oppmeldt til avsluttende eksamen i denne 

perioden. Av disse har 73 studenter (97 prosent) bestått mens bare 2 har fått karakteren ikke 

bestått.   

Den lave strykprosenten på avsluttende eksamen, er i utgangspunktet et meget positivt 

resultat. Evalueringsgruppen har ikke vurdert hvor grensen for bestått settes. 

Ser vi på resultatene på de to hovedkursene i hvert av programmets to første semestre (i 

perioden mellom H-05 og H-09) ligger bestått-prosenten mellom 73 og 85 ved ordinær 

eksamen. Den har hatt en liten synkende tendens i de siste par semestrene.  

Det samlete antall som får bestått (når kontinuasjonseksamen regnes med) ser ut til å være 

tilfredsstillende. 

 

Gjennomstrømming. 

Ut fra de tallene vi har hatt tilgang til, var det 190 studenter som begynte på master-

programmet på kullene fra 2003 til 2007. Det har vist seg vanskelig å identifisere hvem av 

disse som var heltids- og deltidsstudenter, men med den store overvekten av deltidsstudenter i 

programmet kan vi – for enkelhets skyld – betrakte dem alle som deltidsstudenter ved 

beregning av ’normaltid’ for gjennomføring – dvs tre år etter studiestart. Tabell 2 (nedenfor) 

viser gjennomstrømmingstallene for kullene 2003 – 2007.  

Regner vi 2006-kullet som det siste som skulle ha gjennomført på en normalstudietid (på tre 

år) da statistikken ble laget, varierer kullenes fullføringsprosent på normaltid mellom 25 og 

47 prosent med et gjennomsnitt på 33 prosent. Det er bare vel 6 prosent som fullfører etter to 
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år (som er normalstudietiden for heltidsstudenter) og selv etter seks år (for kull 2003) er det 

bare 58 prosent av kullet som har fullført. Vi har ikke tilgang til tall som skiller mellom hel- 

og deltid. 

 

 

Tab. 2. Gjennomstrømmingstall for mastergradsstudiet i Helsefagvitenskap for 2003 – 

2007. 

helsefagvitenskap kull 2003  kull 2004  kull 2005  kull 2006  kull 2007  Totalt 

begynte på studiet 3 36 39 39 42 34 190 

fullført etter to år  3 1 0 6 2 12 

fullført etter tre år  9 11 18 13 2 53 

fullført etter fire år el mer 21 16 20 14 2 73 

Fullføringsprosent 58 41 51 33 6 38 

 

Evalueringsgruppen har henvendt seg til Studieavdelingen sentralt ved UiO for å få tall for 

gjennomstrømming på andre mastergradsprogrammer som det kan være aktuelt å sammen-

ligne med, men vi har ikke fått svar på dette til tross for purring.  

En (tilfeldig) sammenligning med gjennomstrømmingen på tre mastergradsprogrammer i 

pedagogikk, viser at gjennomstrømmingsprosentene der også ligger mellom 40 og 60 % for 

tilsvarende årskull. 

Mange forhold kan påvirke hvor lang tid studentene bruker på masterstudiet. En del av dem 

ligger utenfor programmets kontroll (lønnet arbeid ved siden av studiet, familieforpliktelser, 

sykdom). Organiseringen av studietilbudet, kvaliteten på undervisningen og vanskegraden på 

programmet er forhold som studiet i ulike grad kan påvirke. Det er imidlertid vanskelig å vite 

hvilken relativ betydning ulike forhold kan ha for gjennomføringstiden.  

I surveyene ble studenter som oppga at de var forsinket i studieprogresjonen, bedt om å angi 

grunner for dette. Det var 58 studenter (knapt halvparten av dem som svarte på surveyen) 

som oppga at de var forsinket. Seks av grunnene som var angitt i spørreskjemaet, gjaldt ytre 

forhold (sykdom, graviditet, lønnet arbeid, begrenset permisjon etc) mens to gjaldt forhold 

ved studiet (studiet krever mer tid enn antatt, utilfredsstillende veiledning). Den ytre faktoren 

som blir valgt av flest studenter er ”For mye lønnet arbeid ved siden av studiene” (ca 1/3). De 

                                                           
3 Når tallene i tab. 2 for ’begynte på studiet’ avviker fra tallene for ’møtt’ i tab. 1, skyldes det at tallene i tab. 2 

omfatter de studenter som i et gitt år er oppmeldt til sin første eksamen. De omfatter derfor også studenter 
som tar om en eksamen, som er tilbake fra permisjon og enkeltemne-studenter. Det har ikke vært mulig å få 
tilgang til tall for gjennomføring av studiet som er sammenlignbare med tallene i tab. 1. 
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øvrige ytre faktorene har betydelig lavere svarfrekvens. Ingen av de to studie-interne 

faktorene tiltrekker seg svar fra mer enn 10 prosent av studentene. 

Seksjonen oppgir at en har drevet et ’etternøler-prosjekt’ med en tettere oppfølging av 

studenter som er betydelig forsinket. Dessuten settes det nå en sluttdato for den enkelte 

student og progresjonen i forhold til denne følges opp av bl a av studiekonsulenten.  

Dette er positive tiltak men evalueringsgruppen får inntrykk av at en del av denne 

oppfølgingen overlates til faglige/administrative enkeltpersoner uten en tilstrekkelig 

forankring i en felles struktur/system for dette arbeidet på programmet. 

Evalueringsgruppen ser det slik at gjennomføringstiden på masterstudiet er lang for mange 

studenter, og en altfor høy andel av studentene gjennomfører ikke studiet, selv etter en 

betydelig forlengelse. Vi vet for lite om hvordan tilsvarende gjennomføringstall er for andre 

mastergradsprogrammer ved UiO. Uansett, er en gjennomføringsandel på under 60 %, selv 

etter mange års studietid, totalt sett et utilfredsstillende resultat – ikke minst for den enkelte 

student som ikke gjennomfører.  

Det forhold at det har vært vanskelig for helsefagprogrammet å fremskaffe oversikter over 

studentgjennomstrømmingen (de måtte lages spesielt for vårt formål) indikerer at instituttet/ 

seksjonen på dette punktet mangler viktige styringsdata. Dette er spesielt uheldig siden 

studiegjennomføring er en nøkkelfaktor for tildeling av midler til studieprogrammer både fra 

departementet til UiO og internt mellom programmer innen UiO.  

Vi mener at en bedre tallmessig oversikt over gjennomstrømmingen vil være til hjelp, særlig 

hvis man på den måten kan identifisere kritiske punkter i programmet der student-

progresjonen stopper opp for mange, og sette inn tiltak der.  

 

Kvaliteter ved mastergradsoppgavene. 

Evalueringsgruppen har gjennomgått oversikten over masteroppgaver som er avlagt med 

bestått ved programmet for perioden 2007-2009.
4
 Det har arbeidsmessig ikke vært mulig for 

gruppen å bedømme kvaliteten på utvalgte oppgaver, men vi har sett på enkelte kvaliteter ved 

disse oppgavene for å danne oss et bilde av den forskningen som avspeiler seg i oppgavene. I 

alt inngår 61 masteroppgaver i denne databasen. Majoriteten av oppgavene (43 prosent) er 

skrevet av studenter med bakgrunn i fysioterapi, 20 prosent er skrevet av sykepleiere og 10 

prosent av ergoterapeuter. En del oppgaver (15 prosent) lot seg ikke plassere mht forfatterens 

utdanningsbakgrunn. 

En klar overvekt av oppgaven (61 prosent) anvendte en kvalitativ tilnærming i sin forskning.  

                                                           
4
 De aller fleste oppgavene blir publisert i UiOs database DUO. Oppgaver som ikke er publisert der, inngår ikke i 

vår undersøkelse. 
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En femtedel av oppgavene ble vurdert til å inngå som del av et større forskningsprosjekt 

mens godt over halvparten av oppgavene rapportere forskningsprosjekter som studenten 

hadde drevet på individuell basis. 

Det er tydelig at kvalitativ forskning har en sterk plass i dette studieprogrammet. Samtidig er 

det mulig å si at studier basert på en kvantitativ forskningsmetode utgjør et betydelig innslag. 

Evalueringsgruppen tar ikke stilling til om denne fordelingen er ønskelig, men overlater dette 

til programmets egen vurdering. 

Imidlertid er det interessant at bare en femdel av oppgavene er knyttet til et større 

forskningsprosjekt. Vi antar at dette viser at mastergradsforskningen domineres av prosjekter 

som skal belyse problemstillinger fra den enkelte students eget praksisfelt og i mindre grad 

drives for å belyse samlet et kunnskapsfelt programmet og fagområdet er opptatt av. Dette 

kan dels ha sammenheng med at studentene både i søknad om opptak og tidlig i studiet skal 

utforme egne prosjektideer (uten at studentene ennå har noen oversikt over kunnskaps-

/forskningsfeltet). Et annet bidrag til forklaringen kan være at studentenes arbeidsgivere 

ønsker at de skal forske på problemstillinger som arbeidsgiver kan ha interesse av å få belyst 

som en ’gjenytelse’ for redusert arbeidstid eller permisjon i studietiden. Programmet bør 

overveie om denne situasjonen er ønskelig i forhold til programmets intensjoner og ansvar 

overfor faget, samfunnet og den enkelte student. 

 

 

 

SAMLET VURDERING 

Er målene for studieprogrammet godt formulert og hensiktsmessige? 

Målformuleringen for og i masterprogrammet i helsefagvitenskap virker klare og dekkende 

for studiets intensjoner. Vekten på forskningskvalifisering er tydelig. Det er også satsingen på 

at studentene skal lære seg å se helse og sykdom så vel i et biologisk, et humanistisk som et 

samfunnsvitenskapelig perspektiv. Arbeidet med masteroppgaven fremtrer som et tyngde-

punkt i studiet og det understrekes at dette er et individuelt veiledet forskningsarbeid. En bør 

overveie om det individuelle kan nyanseres noe slik at det gir større rom for felles arbeid (f 

eks i prosjektgrupper) med en masteroppgave som likevel er et selvstendig arbeid. 

Formuleringen av mål er i en sammenhengende tekst som er grei å lese og forstå og som 

samtidig inkluderer flere målområder og -nivåer. Det er mulig at holdningsmål ut over det 

som gjelder forskningsetiske vurderinger og beslutninger, kunne styrkes. 

Nye krav om formulering av læringsmål i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk vil ha 

betydning for utformingen av dagens læringsmål. 
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Er målene for programmet oppnådd? 

Gjennom et meget begrenset innsyn i eksempler på masteroppgaver er det grunn til å tro at de 

studentene som gjennomfører studiet har tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter av betydning 

for å gjennomføre et slikt forskningsarbeid.  

Det er vanskelig for Evalueringsgruppen å ta stilling til studiets eksterne validitet fordi vi 

mangler data om hvordan studentene oppfatter dette når de kommer ut (igjen) i arbeidslivet. 

Det er imidlertid grunn til å minne om at helsefag-miljøet tidligere (2002) initierte og fikk 

gjennomført en undersøkelse blant uteksaminerte kandidater med hovedfag i Helsefag der de 

vurderte relevansen av studiet for senere arbeid
5
. I tillegg til at studien viste svært positive 

resultater i form av at studentene bekreftet studiets relevans for deres yrkesvirksomhet, viser 

den også at fagmiljøet viser interesse for dette forholdet og tar skritt for å fremskaffe viktig 

informasjon. Selv om denne evalueringen gjelder en tidligere versjon av det som i dag er 

mastergradstudiet, kan det være grunn til å tro at resultatene fortsatt kan ha en viss gyldighet. 

Evalueringsgruppen vil gjerne oppfordre instituttet/seksjonen til å gjenta en slik vurdering. 

 

Er studiekvaliteten tilfredsstillende? Tiltak for å forbedre den. 

Evalueringsgruppens samlete vurdering er at studiekvaliteten – med hensyn til aspekter som 

er behandlet ovenfor – er god ved dette masterprogrammet. Vi har pekt på at  

 en bedre tilrettelegging av undervisningen for heltids- og deltidsstudenter er ønskelig, 

 en i den sammenhengen bør vurdere en noe bedre utnyttelse av undervisningsressursene. 

Dersom bruken av et to-lærer-system i en del av kursene opprettholdes, kan det være 

ønskelig at lærerne i høyere grad utfyller hverandre enn det vi har sett i de få 

observasjonene vi har foretatt. 

 gjennomføringsprosent og gjennomstrømmingshastighet med fordel kan forbedres, uten 

at vi kan se at gjennomføringsprosenten er spesielt lav i dette programmet. 

 bruken av et ’verdibrev’ som gir utfyllende vurderinger av masteroppgavene bør 

synliggjøres gjennom en påtegning på vitnemålet om at alle studenter som fullfører får et 

slikt dokument – som f eks senere arbeidstakere kan be om å få se. 

 det undervisende personalet fortsetter arbeid med å utvikle en felles pedagogisk plattform 

i tråd med ideene som det er redegjort for i notatet om ’Masterpedagogikk’. 

 

 

                                                           
5
 Hultman, J F og Handal G: Evaluering av hovedfag i helsefag, studieretning omsorg og rehabilitering. Oslo 

2003, Oppdragsgruppen ved PFI. 
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Bør studieprogrammet videreføres, endres eller nedlegges. 

Evalueringsgruppen mener bestemt at et studieprogram på masternivå i helsefag i tråd med 

eksisterende planer bør videreføres, evt med mindre endringer (se ovenfor). 

Evalueringsgruppen mener å ha registrert at det ikke er gjensidig interesse for nærmere 

samarbeid mellom masterprogrammet i Helsefagvitenskap og masterprogrammet i 

Sykepleievitenskap. Gruppen har ansett at spørsmålet om en eventuell integrering av de to 

mastergradstudiene ligger utenfor dens mandat. 

 

Oslo, 1.12.2010 
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