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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2018. 

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

Viser til foregående årsrapporter som har informert om omleggingen av studieprogrammet fra og med 2015, 

som ble gjort for å heve studiekvaliteten (kullfølelse, gjennomstrømning, progresjon, sammenheng mellom 

kurs). Det er også tidligere meldt fra om et par justeringer i programmet underveis. I 2018 ble det så gjort 

forberedelser til den periodiske evalueringen av programmet som gjennomføres våren 2019. Denne 

evalueringen vil legge grunnlag for vuirdering av ytterligere gjennomføring studiekvalitetstiltak. 

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

Midtveisevaluering våren 2018 (mars) og høsten 2018 (oktober) 

 

Programrådsmøte vår og høst 2018 (april og oktober) 

 

Evaluering av enkeltemne HINF1102 med programleder, emneleder og studiekonsulent.  

 

Januar 2018: Vurdering av HMED2101 - Medisin i samfunnet og HMED1101 - Helsefaglig grunnkunnskap 

og nomenklatur med sikte på bedre sammenheng mellom kursene – emneansvarlig, undervisere, 

studentrepresentanter, programleder og studiekonsulent involvert.  

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

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

rapportert? 

Midtveisevaluering vår 2018 

Kom noen tilbakemeldinger på emnet HMED1101. Dette ble det sett nærmere på allerede i januar 2018, Man 

kom til enighet om et samarbeid mellom studentrepresentant, studiekonsulent, programleder og fagansvarlig 

for å se på endringer som kan gjøres for å forbedre emnet. Det kom noen tilbakemeldinger om organiseringen 

av HØKON2001 og HØKON3001. Studentene ønsket mer samkjøring mellom emnene. Studentene ønsket 

også å endre start på noen av våremnene, samt på eksamen kort tid etter at undervisning i emnene er ferdig. 

Det har også kommet inn ønsker om podcast. Et ønske om metodekurs, spesielt i forbindelse med HLED3000 

Bacheloroppgaven, kom frem. Ellers gode tilbakemeldinger på våremnene.  

 

Midtveisevaluering høst 2018 

Tilbakemeldingene fra midtveisevalueringen som ble gjennomført i oktober 2018 var positive. Studentene er 

fornøyde med programmet og administrasjonen. Det kom noen enkle tilbakemeldinger om undervisningsform 

og pensum i ulike emner. Dette har vi tatt med oss videre og jobber med å komme med gode forslag til de 

ulike emneansvarlige som dette gjelder. Samtidig informerte vi studentene om at enkelte ting bør tas direkte 

med emneansvarlig. Vi fikk noen tilbakemeldinger om misnøye med emnet HINF1102. Dette har vi allerede 

begynt å jobbe med (før midtveisevalueringen) og forsetter prosessen med å forbedre emnet. Spesifikt var 

studentene misfornøyde med organiseringen av emnet.  

 

Programrådsmøte vår 2018: i møtet ble tilbakemeldinger fra midtveisevalueringen tatt opp og ulike forslag 

om forbedringer ble lagt frem. Det ble en gjennomgang av både årsrapport og midtveisevaluering. Podcast 

forslaget ble diskutert. 

 

Programrådsmøte høst 2018: hovedfokus var periodisk programevaluering. Vi gikk også igjennom 

resultatene fra midtveisevalueringen og diskuterte mulig endringer som kan gjøres for å bedre samarbeidet på 

tvers av de tre søylene i programmet, og et tettere samarbeid mellom emnene i søylen Medisin.. Vi jobber 

med intern evaluering og har fått på plass et ekstern panel som skal gjennomføre den eksterne evalueringen. 

Målet er å bli ferdig i løpet av våren 2019. 

 

2.2.           Hvilke tiltak er iverksatt 

Det har blitt gjort endringer på HMED1101 emnet etter tilbakemeldinger fra studentene. 

Det er samme foreleser og emneansvarlig på HØKON2001 og HØKON3001, noe som vi tenker skal gjøre 

organiseringsbiten enklere, samt føre til bedre samkjøring mellom emnene. Det er per dags dato ikke blitt 

gjort noen endringer mht. når emnene starter og når eksamen skal være, utenom i HLED3001 emnet, der noe 

av undervisningen er slått sammen med undervisning på MHA, og der eksamen ble tenkt gjennomført kort tid 

etter endt undervisning. Det har ikke blitt gjort store endringer på de andre emnene. Dette er noe programmet 

skal se på i 2019, da det har vært skiftet av studiekonsulent høsten 2018. Vi jobber med å forbedre HINF1102 

emnet, og er allerede i dialog med IFI med tanke på hvordan vi skal få på plass et godt samarbeid om dette 

emnet. Podcast ble vurdert i emnet HSTAT1101 høsten 2018, men utstyr for å gjennomføre dette på en enkel 

måte var ikke på plass ved semesterstart, i tillegg til at vi nå må ta hensyn til GDPR. Vi skal vurdere podcast i 

noen emner, og vil diskutere dette i neste programrådsmøte våren 2019. Det kom frem et ønske om mer 



samkjøring mellom emnene i medisin søylen (HMED1101, HMED2101, HSTAT1101). Dette er noe 

programrådet skal se nærmere på i løpet av 2019. Vi skal også vurdere hvordan vi kan legge til rette for mer 

metodeundervisning i planen. Programmet var i kontakt med SV-fakultet, der de tilbyr et innføringskurs i 

metode. Tanken var å gjøre dette emnet tilgjengelig som et valgfritt emne for våre studenter som ønsket mer 

metode. Det viste seg at dette emnet skulle redusere antall plasser, samt at det f.o.m 2019 skulle gjennomføres 

kun en gang i året. Dermed vil sannsynligheten for at våre studenter kan bli tatt opp til dette emnet bli kraftig 

redusert.  Det jobbes fortsatt med periodisk programevaluering. Evalueringen ble utsatt frem til våren 2019. 

En viktig årsak var utskifting av studiekonsulent i august 2018. 

 

Som oppfølging av arbeidet med å bedre studiesituasjonen og kullfølelsen på programmet, ble det våren 2018 

nok en gang arrangert studietur til København i regi av avdelingen. Avdelingen har fått svært gode 

tilbakemeldinger på tidligere gjennomførte turer med tanke på både sosiale og faglige impulser. Ca. 48 

studenter (36 bachelorstudenter og 12 masterstudenter) deltok på turen våre 2018 som omfattet besøk til 

Hvidovre Hospital, Universitetet i København, og WHOs Europa-avdeling. På bakgrunn av tidligere 

tilbakemeldinger, arrangerte programleder en felles samling med de deltakende studentene både i forkant og 

etterkant av København-oppholdet – dette med tanke på å få introdusert det faglige innholdet og for å bidra til 

felles kullfølelse (gjøre studentene kjent med hverandre). Dette ble opplevd som et vellykket tiltak.  

Erfaringene fra København-turene er at dette er et svært vellykket tiltak, både faglig og sosialt, som bør og vil 

videreføres.  

2.3.            Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Programrådsmøter i 2019 er allerede planlagt. 

 

Jobbe med å få på plass HINF1102 emnet. 

 

Metodekurs for de som ønsker mer metode, eller legge til et emne på planen om mulig. 

 

Endringer til undervisningsplanen for våren 2020, med noe tidligere oppstart, samt se om det er mulig å legge 

eksamen kort etter undervisningen er ferdig.  

 

Periodisk programevaluering må være ferdig våren 2019 – vurdering av justeringer i programmet på bakgrunn 

av denne. 

 

Podcast – se nærmere på hva kan bli gjort. 

 

2.4.           Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

Ikke aktuelt. 

3. Bruk av tilsynssensor. 

Vurderes brukt vår 2019 – ses i sammenheng med den periodiske evalueringen. 

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

Studietur for 1. og 2. års studenter til København mars 2018, neste blir vår 2020. 

 

Gode tilbakemeldinger på fadderuken som ble samkjørt med medisin studentene.  

 

Fagutvalget gjør en kjempebra jobb. Studentrepresentantene har arrangert og hatt julebord, og 

frokostseminarer. 

 

Alt i alt, gode tilbakemeldinger. Det skal gjennomføres en undersøkelse om kun dette i løpet av våren 2019. 

Studiekonsulenten og en studentrepresentant er på saken og har utformet et spørreskjema som skal sendes alle 

studentene om ikke så lenge. 

 

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

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

 

Antall søkere: 1264 (851) 

Antall tilbud gitt: 155 (108) 

Antall studenter svarte ja: 76 (53) 

Antall studenter møt: 78 (48) 

 

Antall kvinner i parentes 

 

Frafall av studenter fra høst 2018 kull: 16 

- Trukket – 16 

- Inndratt –  

- Sluttet –  

- Permisjon -  

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


 

 

 

 

 

 

6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk. 

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

Det ble uteksaminert 30 studenter i 2018. Dette inkluderte 5 studenter som hadde reist på utveksling til 

University of California, Berkeley.  

 

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

Vi bruker Åpen Dag for å rekruttere nye studenter. UiO sentralt inviterte videregående studenter til UiO for en 

dag hvor de få møter studenter fra alle studieprogrammer. I 2018 hadde Bachelor i helseledelse og økonomi 

en stand bemannet av studenter og en av de ansatte holdt en miniforelesning.  

 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

5 studenter reiste til University of California, Berkeley i vår 2018. 

 

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

