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Forord 
 
 
I 2002 ble første kull til studieprogrammet Bachelor i helseledelse og helseøkonomi tatt opp. I 2007 
ble programmet evaluert. Både før og etter den tid har det vært gjort endringer, dels basert på 
den evalueringen, dels ut fra løpende evalueringer. Denne egenevalueringen gir et sammendrag 
av erfaringer fra den siste perioden (fra 2007- 2011) Hensikten er å presentere styrker og 
svakheter ved programmet og samtidig peke på forhold som har blitt utbedret i perioden og 
begrunnelsen for disse endringene. Til slutt vil vi peke på noen utfordringer for framtida. 
 
Rapporten baserer seg på tall fra studentdatabasen, karakterstatistikk, midtveisevalueringer og 
sluttevalueringer og fra interne lærermøter. Det er tatt utgangspunkt i mal for periodisk 
programrapport, men gjort tilpasninger siden det er foretatt en evaluering tidligere. 
 
Rapporten er skrevet i samarbeid tidligere programledere (førsteamanuensis Lars Erik 
Kjekshus fram til h 2009), og førsteamanuensis Knut Reidar Wangen (fram til h 2011) og 
studiekonsulent Ola Andreas Magnusson. Nåværende programleder begynte h- 2011.  
 
 
Oslo, september 2012 
 
Grete Botten 
Programleder  
Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi  
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) 
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1. Kort om studieprogrammets historikk  
Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi (BA-programmet) startet høsten 2002, 
basert på vurdering av behovet for et studieprogram spesielt tilpasset ledelse og 
administrasjon i helsevesenet. En slik utdanning hadde allerede vokst fram i andre land som 
USA og Frankrike. Mange så at behovet også var økende i Norge. For, som i andre land, 
har ledelse og administrasjon i helsevesenet fått mer fokus og dermed også behovet for 
kompetanse gjennom en spesialisert administrajons- og lederutdanning. Dette ga grunnlaget 
for ett eget utdannelsesløp innen helseledelse og helseøkonomi ved Det medisinske 
fakultet, UiO fra 2002. BA-programmet er senere (2005) supplert med et internasjonalt 
masterprogram (IMA) som bygger på BA-programmet (og for studenter med annen 
relevant bakgrunn). For generell beskrivelse 
http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/index.html 
 

2. Oppsummering av programevalueringene fra 2007 
 
Egenevalueringen fra 2007 beskrev flere endringer som ble gjort den første 
programperioden og trakk opp noen utfordringer videre framover. De viktigste 
utfordringene var å lage mer presise læringsmål, gi studentene mer trening i å skrive 
akademisk og å bruke masterstudenter mer aktivt som seminarledere. Det ble også påpekt at 
lærerressursene var knappe og visse svakheter mht. studieadministrasjon.  
 
Den eksterne evalueringen støttet i hovedsak de poeng som egenevalueringen vektla, blant 
annet mer seminarundervisning. Det ble også anbefalt å bruke eksterne sensorer i en viss 
grad (som stikkprøver). Den påpekte også betydningen av å gi rom for nye emner/tema, for 
eksempel logistikk og markedsføring og å øke tilbudet av valgfrie emner.  
 

3. Oppbygging og læringsmål  
 
Programmet er bygget opp omkring tre fagområder; Ledelse og organisasjon, Økonomi 
(samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi) og Medisin og helse. Disse fagområdene er delt 
opp i obligatoriske emner som bygger på hverandre. For hvert fagområde er det en 
overordnet faglig ansvarlig. Denne påser blant annet at det er faglig progresjon og ikke 
overlapping mellom emnene etc. Denne faglig ansvarlige har ansvar for samme fagområdet 
både BA-programmet og IMA for å sikre faglig koordinering mellom dem.    
 
I tillegg har BA-programmet obligatoriske emner i helserett, statistikk, medisinsk 
informatikk og logistikk og ex fac. og det er mulig å ta 20 stp som frie emner. 
 

3.1 Læringsmål for programmet  
Høsten 2012 skal læringsmål ved fakultetet reformuleres ut fra kvalitetsrammeverket 
(KRV) med tydeligere vekt på kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse. Ut fra 
denne formuleringen (disse ligger foreløpig ikke på www) er læringsmålet for BA-
programmet:  

http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/index.html�
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Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi gir deg unik og skreddersydd 
kompetanse til å arbeide innenfor ledelse og administrasjon i helsetjenesten. Du får innsikt i 
hvordan helsetjenesten er bygd opp og de mange utfordringer den står overfor. Programmet 
er yrkesrettet og gir deg teoretiske og analytiske ferdigheter. Det gjør deg i stand til å forstå 
bakgrunn for og bidra i helsepolitiske beslutninger og debatter. Programmet bygger på 
kunnskap fra samfunnsøkonomi, statsvitenskap, medisin og jus.  
 
Kunnskapsmål 
Kandidaten  
• har bred innsikt i helsepolitikk og i oppbygging og ledelse av helse- og omsorgstjenesten  
• kjenner til grunnleggende teorier og begrep innenfor feltet 
• forstår samspillet mellom de ulike deler av helse- og omsorgssektoren 
• har kunnskap om styrings og ledelsemessige utfordringer og virkemidler innenfor helse- og 

omsorgstjenesten, spesielt organisatoriske, juridiske og økonomiske virkemidler.  
• har grunnleggende kunnskap om ulike sykdommer, medisinsk nomenklatur og 

klassifikasjonssystemer 
• kjenner til grunnleggende trekk ved den helsefaglige tankegangen i helse- og omsorgstjenesten 
• kjenner til ulike kvalitetsbegreper, perspektiver og målinger som benyttes i helse- og 

omsorgstjenesten  
• har kunnskap om statistiske metoder 
• har kjennskap til prioriteringsspørsmål og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten  
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor helseøkonomi og helseledelse, og kan 

oppdatere egen kunnskap  
Ferdighetsmål  
Kandidaten 
• kan gjøre rede for grunnleggende begreper innenfor helse- og omsorgstjenesten 
• kan reflektere over grunnleggende etiske problemstillinger i helse- og omsorgsarbeid.  
• beherske relevante faglige verktøy og teknikker og uttrykke seg faglig presist  
• kan tenke analytisk og skille mellom normative og ikke normative utsagn og oppfatninger 
• kan presentere ulike kvalitetsperspektiver innenfor helse- og omsorgstjenesten 
• kan samle inn data fra helsetjenesten og analysere dem med statistiske metoder  
• kan arbeide selvstendig og samarbeide med ulike profesjoner i tjenesten  
• kan formidle stoff innenfor helseledelse og helseøkonomi muntlig og skriftelig 
Generelle kompetansemål 
Kandidaten  
• skal kunne reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger i eget og andres 

arbeid.  
• skal ha utviklet faglige nysgjerrighet og få forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som 

åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger. 
• skal åpent kunne utveksle synspunkter og erfaringer med ulike yrkesgrupper i helsetjenesten og 

dermed bidra til utvikling av gjensidig respekt innenfor helsetjenesten 
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• skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg 
over tid, alene og som deltager i tverrfaglige grupper 

 
3.2 Oppbygning og struktur  

Tabellen presenterer oppbygging av studieprogrammet, slik det ligger på www. Som det 
framgår er det bygd opp slik at det er enkelt å ta et semester i utlandet. 

6. semester HLED2101 - Organisering 
og kontraktstyring  

Valgfritt emne HØKON2301 - 
Helseøkonomiske emner  

5. semester HINF1102 - Medisinsk 
informatikk og logistikk  

HMED2101 - Medisin i 
samfunnet  

HSTAT1101 - Innføring i 
statistikk  

4. semester Valgfritt emne HØKON2201 - Health 
economics and market 

failures * 

valgfritt emne 

3. semester JUR1550 - Helserett  HØKON1102 - Innføring i 
økonomi  

HØKON1202 - 
Bedriftsøkonomi 2  

2. semester HLED1201 - Ledelse og 
organisering i helsevesenet  

HEXFAC1000 - Examen 
Facultatum 

HØKON1201 - 
Bedriftsøkonomi 1  

1. semester HLED1102 - Helsetjenesten 
i samfunnet - innføring i 

helsepolitikk  

HMED1101 - Helsefaglig 
grunnkunnskap og 

nomenklatur  

EXPHIL03 - Examen 
philosophicum  

  10 stp 10 stp 10 stp 

 

3.3 Kort beskrivelse av emnene 
Første beskrives de obligatoriske hovedfagene, så obligatoriske bifag og til slutt to valgfag 
emner som tilbys ved HELED.  

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED2101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED2101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON2301/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON2301/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HINF1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HINF1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED2101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED2101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HSTAT1101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HSTAT1101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON2201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON2201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON2201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1550/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON1202/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON1202/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED1201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED1201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HEXFAC1000/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HEXFAC1000/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON1201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON1201/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HLED1102/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED1101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED1101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED1101/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.xml�
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.xml�
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3.3.1. Ledelse og organisasjon; obligatoriske emner 

Helsetjenesten i samfunnet – innføring i helsepolitikk (HLED1102), 10 stp 
Emnet gir en innføring i helsevesenets organisatoriske oppbygging og rammebetingelser. 
Det gis en historisk beskrivelse og en introduksjon av ulike teoretiske tilnærminger for å 
kunne forstå organisering og finansieringssystemer. 

Ledelse og organisering i helsevesenet (HLED1201), 10 stp 
Emnet gir bred innføring i hvordan helseforetak og helseinstitusjoner er bygd opp og den 
historiske utviklingen av ledelse i sykehus. I tillegg gis innføring i noen mer spesialiserte 
ledelsesemner som strategisk ledelse, kommunikativ ledelse, endringsledelse, planlegging 
og beslutningsteori, konflikt- og krisehåndtering, kultur- og fellesskapsutvikling. 

Organisering og kontraktstyring (HLED2101), 10 stp 
Emnet bygger på foregående organisasjons- og ledelsesemnener og gir nærmere forståelse 
av strukturen i helseforetakene, ulike finansieringssystemer, og bruk av kontrakter i en 
bestiller-utfører-relasjon. 

3.3.2. Økonomi; obligatoriske eller valgfrie (utskiftbare) 

Innføring i økonomi (HØKON1102), 10 stp 
Emnet gir innsikt i sentrale økonomiske og helseøkonomiske begrep samt kunnskap om 
hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes til å forstå og analysere organiseringen av 
helsevesenet. Hensikten er å gi studentene en bred oversikt over problemstillinger som kan 
analyseres ved hjelp av samfunnsøkonomiske metoder.   

(Enten) Matematikk I/Mikro I (ECON2200), 20 stp 
Emnet gir en innføring i matematiske metoder samt konsument-, produsent- og 
markedsteori som utnytter disse metodene. Dette emnet tilbys ved Økonomiske institutt. 

(Eller) Health Economics and market failures (HØKON2201), 10 stp, 
(undervisning gis på engelsk) 
Første delen omhandler økonomisk velferdsteori. Et sentralt fokus er kildene til ulike 
former for markedssvikt i helsevesenet og hvordan myndigheter og andre beslutningstakere 
kan håndtere markedssvikt. Helseforsikring og helsetjenesters kvalitet er sentrale tema i 
emnets andre del. 

Helseøkonomiske emner (HØKON2301), 10 stp 
Emnet introduserer et utvalg temaer som er sentrale i den helseøkonomiske litteraturen. 
Emnet bygger på tema som allerede er berørt i Innføring i økonomi samtidig som man 
anvender metoder fra emnet HØKON2201/ECON2200. Analysene er grundigere på de 
enkelte tema samtidig som de teoretiske prediksjonene vil kobles opp mot empiri fra nyere 
anvendt forskning. 
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Bedriftsøkonomi 1 (HØKON1201), 10 stp 

Bedriftsøkonomi 2 (HØKON1202), 10 stp 
I disse to emnene skal studentene få innsikt i regnskap og budsjettering og forståelse for 
problemer knyttet til det. Det gis en enkel innføring i regnskapsanalyse. Videre skal 
studentene få undervisning om teorier, modeller og teknikker tilknyttet disse områdene. 

3.3.3. Medisin og helse: obligatoriske 

Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (HMED1101), 10 stp 
Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av den medisinskfaglige tankegang i 
helsetjenestens praktiske virksomhet. Emnet dekker fag som anatomi, fysiologi, genetikk 
og sykdomslære. Emnet skal omdøpes til ”Medisin for helseledere” i KRV-arbeidet. 

Medisinen i samfunnet (HMED2101), 10 stp (undervises på engelsk) 
Emnet skal gi en forståelse av forekomst av sykdom i befolkningen, demografi, 
studiedesign, kausalitet, risikofaktorer for sykdom (kroniske og ikke – kroniske 
sykdommer), relatert til helsepolitikk. Emnet vil bli noe reformulert i KRV-arbeidet.  

3.3.4. Andre obligatoriske fag 

Helserett (JUR1550), 10 stp (gis ved Det juridiske fakultet) 
Emnet gir innføring i å kunne framstille og forstå rettsregler ved sykdom og helse. Stor vekt 
legges på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til 
forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre vektlegges forståelse 
av rettskildesituasjonen i helseretten og vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved 
behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom. 

Medisinsk informatikk og logistikk (HINF1102), 10 stp (undervises på engelsk) 
Emnet skal gi studentene innføring i bruk av IKT som et styringsredskap i helsesektoren og 
som et verktøy for helsetjenestens operative virksomhet. Emnet undervises av ansatte ved 
Institutt for informatikk. 

Innføring i statistikk (HSTAT1101), 10 stp (undervises på engelsk) 
Emnet skal gi innføring i grunnleggende statistiske begreper, og gjøre studentene kjent med 
enkle analyseteknikker som t-tester, tabellanalyse og regresjon. 

Examen facultatum (HEXFAC1000), 10 stp 
Emnet skal gi studentene grunnleggende vitenskapsteoretisk forståelse og trekke fram 
sentrale etiske og normative spørsmål ved ledelse av helsetjenesten.  

Examen philosophicum (EXPHIL03), 10 stp (gis ved HF) 
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3.3.5. Valgfrie emner  

Lederskap i teori og praksis (HLED2200), 10 stp  
Emnet skal gi innsikt i utfordringer i forbindelse med ledelse og teamarbeid og en utvidet 
forståelse av sentrale teoretiske modeller innen feltet. Emnet har til hensikt å demonstrere 
dynamikk og problemer i team og samarbeid generelt og gi trening i praktiske ledelse. 
 
Helsepolitiske emner (HLED 1103), 10 stp  
Emnet gir kunnskap om hvordan medisinske beslutninger må ta hensyn til en rekke 
rammevilkår. Det gis eksempler på hvordan ulike faglige, etiske, politiske, økonomiske, 
juridiske og kulturelle føringer påvirker de valg helsearbeidere tar. Videre drøftes det om 
og på hvilken måte faglige hensyn kan komme i konflikt med helsepolitiske hensyn, og 
hvilke utfordringer dette i så fall kan innebære. 
 
Som det framgår i tabellen overfor er det en viss valgfrihet i programmet (20 stp) og det er 
utarbeidet ei liste over anbefalte emner. Dersom studenter ønsker å ta emner som ikke står 
på lista, må de søke for å unngå overlapping med de obligatoriske emner.  

4 Vurderinger av programmets mål     
Det overordnede målet med BA-programmet i helseledelse og helseøkonomi er å utdanne 
ledere og saksbehandlere for helsesektoren. Studenter som fullfører bachelorprogrammet, 
skal ha fått en generell innføring i de fag som trengs for å gå inn i en administrativ eller 
ledende stilling i, eller i tilknytning til, helsevesenet. Å fastsette hva som er ”generell 
innføring” kan være vanskelig, spesielt innen et såpass bredt tema som helseledelse og 
helseøkonomi. Vi gjør fortløpende vurderinger og er særlig oppmerksomme på studentenes 
tilbakemeldinger om hva de mener er vanskelig, hva de savner av forkunnskaper og så 
videre. På bakgrunn av dette er det også i denne perioden foretatt justeringer som vi vil 
redegjøre mer for i detalj i de videre kapitlene.  
 

4.1  Læringsmål vurdert i forhold til behov for kompetanse  
Helsesektoren er fortsatt i vekst og under omstilling med økende vekt på ledelse og med 
sterkere krav til ledelseskompetanse. Det er derfor sannsynligvis gode arbeidsmuligheter 
for studentene som tar programmet. Studentene er aktuelle for administrative og ledende 
stillinger i helsevesenet og helseforvaltningen (og i annen offentlig virksomhet), i 
farmasøytisk og medisinsk-teknisk industri, for stillinger i konsulent- og informasjons- 
firmaer med helsesektoren som oppdragsgiver, og i arbeid med helsejournalistikk. Arbeid i 
frivillig sektor er andre oppgaver hvor BA-studentene har god kompetanse. Dette spekteret 
av muligheter understøttes av uformelle tilbakemeldinger fra uteksaminerte studenter og 
kandidatundersøkelsen 2008. Vi gjør også en kandidatundersøkelse h 2012, resultater fra 
denne vil foreligge i en egen rapport sept/okt. 2012.  
 
Innen fagområdet ledelse og organisasjon legges det vekt på at studentene skal utvikle 
teoretisk kompetanse for å forstå prinsipper og premisser for helsevesenets oppbygging, 
både i dag og framtiden. De lærer relevante ledelsesteorier og får forskningsbasert innsikt i 
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ledelsesproblematikk. Dette gjør dem i stand til å kunne være rådgivere og saksbehandlere i 
ledelses- og organisasjonsspørsmål, men også potensielle ledere. 
 
Fagområdet helseøkonomi er den mest ettertraktede kompetansen innen helsesektoren for 
tiden. Kunnskap og kompetanse om finasieringsordninger, budsjettering og regnskap og 
helseøkonomisk evaluering (kostnad-nytte analyser) er meget attraktivt. Vekten på 
økonomi avspeiles i fagenes læringsmål som utfordrer studentene til å få en selvstendig 
innsikt i ulike økonomiske oppgaver og vurderinger.  
 
Innen fagområdet medisin får studentene sykdomsforståelse, kjennskap til medisinsk 
terminologi, befolkningens sykdomspanorama og etterspørsel etter helsetjenester, og noe 
innblikk i praktisk medisinsk virksomhet. Denne medisinskfaglige innsikten kombinert 
med økonomiske og helsepolitisk forståelse, gir en unik og ettertraktet kompetanse.  
 
Også de obligatoriske fagene helseinformatikk/logistikk og helserett bidrar til å gi 
bachelorstudentene en bred og nyttig innsikt av stor betydning for å være rådgivere og 
saksbehandlere i helsesektoren.  
 

4.2 Læringsmål med tanke på studentenes personlig behov   
I løpet av studietiden blir studentene eksponert for de mange utfordringer som 
helsetjenesten står overfor gjennom presentasjon og diskusjon av aktuelle eksempler i 
undervisningen, ekskursjoner og faglige diskusjoner i ulike sammenhenger, for eksempel 
ved arrangement av faglige møter, og de oppfordres å følge med i medias helsestoff. De blir 
dermed motiverte for å søke stilling i denne sektoren og ser de mange utfordringer og 
muligheter som ligger der. Ved at studentene over flere år tilhører ”samme klasse” blir det 
mulighet for faglig utveksling og utvikling. I noen sammenhenger møter de også 
masterstudentene (for eksempel i studentforeningen og på studieturer) og motiveres til å gå 
videre i spesialisering på master nivå.  
 
I undervisningen benyttes det mye gruppeoppgaver. Det bidrar til at de blir trenet i 
teamarbeid og samarbeid, noe vi mener både er av betydning for personlig utvikling og for 
senere arbeidsoppgaver.   

5 Hva er det fokusert spesielt på for å utvikle studiekvaliteten? 
BA-programmet evalueres fortløpende i henhold til systembeskrivelsen for kvalitetssikring 
av utdanningsvirksomheten ved UiO. 
(http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/studiekvalitet/).  Studentevalueringene 
(særlig midtveisevalueringene) har vært brukt til å gi emneansvarlige tilbakemeldinger om 
tiltak som er ønsket fra studentenes side for å forbedre det pedagogiske opplegget og til å 
foreta revisjoner av studieopplegget i perioden.  
 
Studentevalueringene har gitt programleder(e) og emneansvarlige verdifull informasjon om 
hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer så godt i programmet. Dette har vært 
brukt som grunnlag for endringer. 

http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/studiekvalitet/�
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5.1 Helhet og sammenheng i studieprogrammet  
I kjølvannet av forrige evaluering har vi særlig fokusert på helhet og sammenheng i 
studieprogrammet og har jevnlig hatt møter med faglærere og diskutert pensum og 
fagplaner for å forhindre overlapping, men at vi heller ikke er for sprikende. Det har vært 
nødvendig å flytte på enkelte emner og på tema som har vist seg for vanskelig i 
introduksjonsemner og heller gi dette senere i programmet. 
 
Hvert år er det møter der alle lærere diskuterer hvordan samhandlingen mellom de ulike 
kjernefagene kan styrkes og brukes aktivt i undervisningen, gjennom bruk av felles case og 
tema. I samtale med den enkelte faglærer gjennomgås pensumbidrag, studieplaner og vi 
bruker evalueringer aktivt i samtale med den enkelte faglærer. 
 
Det er tidligere nevnt at tre professorer/førsteamanuenser er ansvarlig for sin fagsøyle med 
ansvar for sammenheng og progresjon i emnene.  
 

5.2 Overgang til masterprogrammet 
I den eksterne evalueringen fra 2007 ble det anbefalt at en vurderte å lage et mer tydelig 5-
årig løp. Fremdeles er det to atskilte program, men vi har gjort noen endringer og tiltak som 
knytter de to programmene og studentene tettere sammen, blant annet med engelskspråklige 
emner på BA-programmet.  
 

5.3 Undervisningsformene 
Programmet har stor fordel av at studentene er en relativt liten gruppe (ca 40) i det aller 
meste av undervisningen. De går sammen og blir godt kjent gjennom 3 år. Det gir 
anledning til ”uformell” undervisning og læring. Noen emner er åpne som enkeltemner, 
noen av disse er meget populære, for eksempel bedriftsøkonomi. Undervisningen må da 
tilpasses en større studentgruppe og være mer forelesningspreget.   
 
Det brukes et bredt spekter av undervisningsformer; kateterforelesninger, seminar-
undervisning, gruppeoppgaver, studentpresentasjoner med tilbakemelding, rollespill, 
demonstrasjoner, selvstudier, IKT/internett-basert undervisning, interaktiv respons og 
”klikkere”. Formen på undervisningen evalueres av studentene i midtveisevaluering (og 
eventuelt) sluttevaluering for å finne den balansen som gir størst utbytte.  
 
Det er i gjennomsnitt ca. 4 timer organisert undervisning pr. stp., og i gjennomsnitt ca. 8-10 
timers organisert undervisning i uken. Bortsett fra noe seminarundervisning er ikke 
undervisningen formelt obligatorisk, men siden undervisningen er lagt opp slik at den 
omfatter studentopptredener, krever BA-programmet aktiv undervisningsdeltagelse. Dette 
blir studentene gjort kjent med.  
 
Det arrangeres ekskursjoner til sykehus, DPSer og institusjoner i primærhelsetjenesten, 
varierende noe fra år til år. Disse danner utgangspunkt for diskusjoner i forelesningene og 
gruppearbeider. Noen ekskursjoner er felles for BA og IMA- studentene for å bygge bro 
mellom dem. Det har vært veldig vellykket.  
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Programmet bruker Fronter som læringsverktøy i alle emner. Noen lærere har begynt å ta i 
bruk ”klikkere” i undervisningen. Det er også egentesting av kunnskaper ved bruk av 
flervalgsoppgaver.  
 

5.4 Vurderingsformer, evaluering av studentene 
Som ved evalueringen i 2007 benyttes flere former for evaluering, tilpasset de enkelte 
emnene: Mappeevaluering, gruppeoppgaver, individuelle semesteroppgaver, 
hjemmeoppgaver og flervalgstest.  Men ved alle emnene (bortsett fra ett valgfritt) er det 
skriftlig skoleeksamen. Karakterskalaen har seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke-
bestått. For ett emne er karakteren bestått/ikke bestått. 
 
Semesteroppgaver brukes aktivt i undervisning for å gi tilbakemelding, og i flere emner må 
den være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Noen emner bruker 
prekvalifikasjonstester. 
 

5.5 Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter 
HELED lever opp til UiOs handlingsplan for funksjonshemmede studenter. Gjennom 
individuelle tilpasninger av studiehverdag og eksamenssituasjon legger vi til rette for at 
studenter med funksjonshemming kan ta høyere utdanning på linje med andre studenter. 
Det er opprettet en kontaktperson for studenter med funksjonshemming for alle tre 
studieprogrammer ved instituttet, og vi er i dialog med den sentrale rådgivingstjenesten i 
konkrete saker der det er nødvendig.  
 

5.6 Internasjonalisering  
Det er lagt til rette for at studentene skal kunne dra på utveksling i sitt fjerde semester (eller 
senere). I tillegg til de sentrale avtalene ved UiO har avdelingen utvekslingsavtaler med 
University of California, Berkeley og Universitetet i København for studenter på 
bachelornivå. Særlig har utvekslingen med University of California, Berkeley vært 
populært, i 2010 reiste 4 studenter og i 2011 hele 11 studenter til Berkeley. For 2013 har en 
student søkt seg til København og 11 til Berkeley.  
 

5.7 Læringsmiljø og programtilhørighet 
Også i denne perioden er det jobbet med å styrke kullfølelsen og for å bygge et selvgående 
studentmiljø. Studentene er meget aktive med i fadderordningen ved UiO, noe som bygger 
bro over kullene. Videre legger avdelingen til rette for at studentene kan arrangere 
studentturer, noe de gjør en gang i året. De positive erfaringene vi har med å bygge opp en 
sterk kullidentitet, har gjort at vi har valgt fortsatt å vektlegge dette arbeidet for blant annet 
å redusere frafall.   
 
Valg av tillitsvalgte gjøres i begynnelsen av høstsemesteret. Det blir derpå holdt et møte 
med alle tillitsvalgte for å informere om formell rolle (særlig programrådet og 
midtveisevaluering) og den mer uformelle rolle for kullet. Det er jevnlige møter med 
tillitsvalgte for å ta opp saker og bidra til at studentene får tilhørighet til programmet og til 
avdelingen, både ved å arrangere formelle samlinger og en åpen dør hvor de kan komme 
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med sine spørsmål. I hvert års budsjett settes det av noen midler som studentene kan bruke 
til egeninitiert faglige aktivitet.   
 
Helselederens studentforening er med i Medisinsk studentutvalg. Der har foreningen spilt 
en meget aktiv rolle og gjort seg positivt bemerket. Den lokale aktiviteten til foreningen 
varierer noe fra semester tit semester, men jevnt over har den vært meget aktiv med 
arrangement av filmkvelder, quiz, fester og turer. Det er en utfordring for studentmiljøet at 
det er en del studenter som kommer fra andre kulturer og dermed ikke så lett faller inn i 
kullets fellesskap. Det har vært gjort og gjøres tiltak for å inkludere alle.  
 
Det er avtale om 40-gruppe med SV-fakultetet (statsvitenskap) og det er jevnlig rundt 20 
slike studenter. Som tidligere nevnt er det også noen åpne emner og særlig emnene i 
bedriftsøkonomi er etterspurt. Det er positivt med studenter med annen bakgrunn, men 
samtidig kan en for stor andel ikke-programstudenter gå ut over samhørigheten og 
fellesskapet for programstudentene.  

6 Er det indikasjon på særlig god eller på sviktende kvalitet? 
I denne presentasjonen kommenterer vi også hvordan vi har forholdt oss til erfaringene.  
 

6.1 Deltakernes vurdering av studieprogrammet og oppfølging  
Følgende hovedkonklusjoner sammenfatter studentenes vurdering av utfordringene for 
bachelorprogrammet de senere årene: 
 
• Mange studenter har slitt med emnet ECON2200 som var et obligatorisk emne i 

bachelorgraden. Emnet hevdes å ha et for høyt nivå i forhold til bachelorstudentenes 
forkunnskaper, og det ble fremmet et ønske om å få mer matematikkundervisning inn i 
innføringsemnet i økonomi. I en overgangsfase har det blitt gitt ekstraundervisning i 
matematikk for å kompensere for dette. Vi har nå gitt tilbud om valgfrihet mellom dette 
emnet og et eget nytt helseøkonomiemne (HØKON2201). Dette har vist seg å fungere 
fint. Det er nå få som tar emnet ved økonomisk institutt.  

• Emnet i medisinsk informatikk har blitt ansett til å ha et mye større omfang enn de 5 stp 
emnet var berammet til og er utvidet til 10 stp. Det har videre inkludert logistikk i sin 
tittel slik at vektleggingen av det er tydeligere (jfr. forrige evaluering). 

• Studentene har påpekt at medisinemnene kan ha en noe manglende rød tråd. Dette er 
endret ved at ett medisinemne er endret til det valgfrie emnet helsepolitiske emner 
(HLED2200) og 5 semesters emne er mer fokusert.  
 

Det generelle inntrykket fra disse studentevalueringene er at studentene virker godt fornøyd 
med studietilbudet. 
 

6.2  Målgruppe/rekruttering (antall, nivå, forkunnskaper) 
Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi har ingen formelle opptakskrav ut 
over generell studiekompetanse. Likevel har vi mange søkere med tidligere avlagt høyere 
utdanning og da spesielt innenfor helsefagene, noe som avspeiles i høye poengkrav ved 
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ordinært opptak (se tabell 1).  Poenggrensene for primæropptak har holdt seg rimelig stabil 
de siste årene.   
 
 
Tabell 1: Poenggrenser for opptak de siste årene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2: Fordelingen av søkere i forhold til studieplasser 2002-2012 

 
Tabell 2 viser antall søkere, antall som fikk studietilbud, antall som er aktivt studerende og 
antall som har fullført fra hvert kull på BA-programmet fra 2002 til 2012. Sommeren 2012 
har 134 studenter fullført BA-graden. Det har vært en økning i antall søkere, særlig var det 
økning fra 2010 til 2012. Rundt halvparten fullfører eller er fremdeles aktive studenter. 
Tabellen viser at det er betydelig frafall. Videre viser tabellen at vi fra 2009 har valgt å gi 
tilbud til flere enn antall studieplasser (40) for å bøte på frafallet. Hvis vi regner med 40 % 
frafall (som er gjennomsnitt for BA-program ved UiO) vil vi sitte igjen med 40 som 
fullfører. Tall fra 2009 tyder på at vi har truffet ganske godt med å gi tilbud til rundt 66.  

 
6.3  Oppnådde resultater (karakterer, stryk, frafall) 

Ved fullført bachelorprogram tildeles graden Bachelor i kultur- og samfunnsfag. Sommeren 
2012 hadde 134 kandidater oppnådd graden. Fra 2007 til 2011 er det tatt opp 292 studenter, 
29 kandidater har oppnådd graden mens det fortsatt er 159 studenter som er aktive.  
 

  Antall søkere Opptak og gjennomføring 
Årskull Totalt 1. prioritet Opptak Aktive Fullført 
2002 . . 37 0 25 
2003 424 88 47 0 21 
2004 473 86 46 0 17 
2005 565 71 47 1 19 
2006 698 84 55 4 16 
2007 598 . 51 8 11 
2008 649 86 49 8 15 
2009 678 88 66 32 8 
2010 685 90 68 47 2 
2011 771 106 66 59 0 
2012 887 121 66 60 0 

År Poenggrenser 
 Ordinær Primær 

2012 52,0 38,3 
2011 53,5 38,5 
2010 50,4 40,0 
2009 50,4 38,0 
2008 50,8 44,0 
2007 49,7 41,0 
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Det er som nevnt et betydelig frafall, de fleste faller fra første studieåret, og mange av disse 
ved semesterstart. Frafallet er på samme nivå som mange av studieprogrammene vi kan 
sammenligne oss med har. Gjennom å ha gitt tilbud til flere enn antall studieplasser har vi 
endt på et studenttall på rundt 40 de senere årene. Å gi tilbud til mange framfor å gjøre 
suppleringsinntak betyr at flere studenter som har hatt programmet som sitt førstevalg, noe 
vi mener er de mest motiverte studenter.  En konsekvens av at mange får tilbud er 
imidlertid at poenggrensene i Samordna Opptak går ned. Mye av nedgangen i poenggrense 
for primærsøknader siden programmets oppstart kan nok tilskrives dette (tabell 1). 

6.3.1 Karakterfordeling  
Generelt har karakterfordelingen på de enkelte emnene fulgt en tradisjonell fordeling med 5-10 % 
A, 25-35 % B, 25-35 % C, 5-20 % D, 5-10 % E og 0-10 % F.  
 
Figurene 1-3 viser karakterfordelingen på utvalgte emner i Medisin, Ledelse og Økonomi i 
perioden høst 2007- vår 2011. Figurene viser relativ lik bruk av karakterskalaen, men det er 
verdt å merke seg er at færre stryker i økonomi, mens det er i studentevalueringene er 
økonomifagene studentene gjennomgående har mest problemer med. Dette kan ha noe med 
fagenes karakter å gjøre. Emnene innen medisin og ledelse kan tilsynelatende virke 
overkommelige og arbeidsinnsatsen tilsvarende. I økonomifagene gjør matematikken at de 
må anstrenge seg ekstra. Medisinfaget bruker hele skalaen i større grad enn økonomi og 
ledelse. Økonomifaget har færre kandidater med karakterene A og E. 
 
 

 
* Strykprosent: 9 % 

Figur 1: Karakterfordeling i emnet HMED1101 
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* Strykprosent: 8 % 

Figur 2: Karakterfordeling i emnet HLED1201 
 

 
* Strykprosent: 3 % 

Figur 3: Karakterfordeling i emnet HØKON2301 

7 Endringer av studieprogrammet etter 2008 
Det er i perioden gjort endringer slik at alle emner nå er 10-stp. Dette er begrunnet i å få en 
tyngre fordypning for studentene, og at det gjør det enklere å alternere med å tilby emner 
og å finne valgfrie emner utenom HELED. 
  
o Hexfac er nå et 10 stp emne og samlet i 2. semester, innholdet er som før 
o Emnet ved Psykologisk institutt Organisasjonspsykologi falt bort våren 2008. Etter det 

har HELED tilbudt et nytt valgfritt emne Lederskap i teori og praksis (10 stp)  
o Emnet Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten (5 stp) er erstattet med et valgfritt 

emne helsepolitisk emner (10 stp). En årsak til dette var tilgjengelige ressurser. Dette 
emne skal gis annet hvert år og alternere med emnet Lederskap i teori og praksis. 

o Det er i løpet av perioden innførte vi det som kalles heisemner, dvs. at de kan tas av 
både bachelor- og masterstudenter. Fire bacheloremner er heisemner og undervises nå 
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på engelsk hvor begge studentgruppene undervises sammen (men med noe forskjell i 
pensum og vurdering). Dette har gitt visse utfordringer, men ved hjelp av 
seminarundervisning (som følge av tilbakemeldinger) adskilt for de to studentgruppene, 
ser dette til å fungere bra.  

o Medisinsk informatikk og logistikk (heisemne) har inkludert logistikk i navnet 
fordi det er lagt mer vekt på dette, i overensstemmelse med forrige evaluering. 
Det er utvidet til 10 stp 

o Innføring i statistikk er nå et heisemne. Det er gjort dels for å få en tydeligere 
forberedelse til masterprogrammet og dels slik at masterstudenter som trenger et 
basalt emne i statistikk kan velge dette emnet.  

o Medisin i samfunnet er nå et heisemne og utvidet til 10 stp og har betydelig 
mer fordypning i epidemiologi, på masterprogrammet heter det nå 
”Epidemiologi and public health”. Det er under vurdering å endre det norske 
navnet også på bachelorprogrammet.   

o Health Economics and market failures er innført som et heisemne som kan 
erstatte det tidligere emnet ved Økonomisk institutt og dessuten være et 
alternativ for masterstudentene.  For selv med de endringer som var gjort 
tidligere, fortsatte vanskelighetene med at alle BA-studentene kunne følge 
emnet på Økonomisk institutt. Fremdeles er det noen få som velger emnet ved 
økonomisk institutt, men den nye ordingen er mer tilfredsstillende for 
studentene.    

8 Hva er viktig å fokusere på i neste periode? 
Å tilby et lavere gradsprogram i helseledelse og helseøkonomi utfordrer faglærere med 
spesialisert vitenskapelig kompetanse til å se eget fag i en større og bredere sammenheng. 
Vi arbeider bevisst med å skape et kollegialt fellesskap gjennom blant annet 
studieprogrammene.  
 
Det er lite trolig at studentene vil føle seg like ensartet som andre profesjonsgrupper i 
helsesektoren. Men med mange som har en felles referanserammer, både fra HELED og fra 
andre lignende lærersteder, vil faggrunnlag i helseledelse og helseøkonomi etter hvert stå 
sterkere som plattform for administrasjon og ledelse i helsesektoren.  
 
For å sikre BA-programmets fortsatte bidrag til dette vil vi:   
• Arbeide for å få mange søkere gjennom aktiv markedsføring av studieprogrammet, 

særlig på web, men også i møte med potensielle studenter    
• Ha god kontakt med viktige aktører i helsesektoren. Dyktige uteksaminerte studenter 

sikrer stor interesse for våre kandidater. En ny samarbeidsavtale mellom Oslo kommune 
og Universitetet i Oslo, hvor HELSAM og HELED er en viktig aktør, er viktig i denne 
sammenheng 

• Vi vurderer å lage nye emner som er praksisnære med casebasert undervisning, dette vil 
i så fall utarbeides i samarbeid med Oslo kommune.  

• Dagens helsepolitiske fokus på samhandling er midt i blinken for den kompetanse vi gir 
våre studenter. Framover er det enda viktigere å ha samhandling som perspektiv og 



17 
 

[Type text] [Type text] [Type text] 

eksempel i undervisningen slik at studentene i praksis viser sin kompetanse innenfor 
dette (jfr. forrige punkt).   

• KRV motiverer oss til å se på målformuleringer både på program- og emnenivå. Å 
formidle dette og annen informasjon om programmet, om studentlivet og 
arbeidsmuligheter på en god måte på web er en stadig utfordring.  
 

8.1 Læringsmål 
Dette arbeides med dette på fakultetsnivå og de reviderte formuleringene skal være klare i 
løpet av h 2012. 
  

8.2  Oppfølging av uteksaminerte kandidater 
I 2008 ble det gjort en kandidatundersøkelse som er omtalt i den eksterne evalueringen fra 
2007. Den viste at kandidatene var attraktive på arbeidsmarkedet. Vi gjør nå en ny 
undersøkelse (h 2012), hvor vi vil legge inn noen spørsmål om relevans av innholdet i 
studieprogrammet med tanke på arbeidsoppgaver og hva de evt. savner.   
 

8.3 Ressurser/infrastruktur 
Fra 2010 er HELED blitt en avdeling i Institutt for Helse og samfunn (HELSAM) med egen 
avdelingsleder. Fra 2011 er det blitt en egen studiedekan for BA-MA-programmene ved 
fakultetet. Programledere rapporterer direkte i linje til studiedekanen, noe som gjør at 
fakultetet kan gi mer oppmerksomhet til BA-programmet, noe vi opplever som en 
forbedring.   
 
Staben av faste lærere ved avdelingen er økt fra 2007, men er fremdeles liten i forhold til 
undervisningsoppgavene. Derfor er det nødvendig å bruke gjesteforelesere og stipendiater i 
undervisningen. HELED har hatt dyktige og erfarne stipendiater/post.doc. som har bidratt 
med undervisning over tid. Eksterne foreleserne har vært relativt stabile og bidratt til en 
tilstrekkelig kontinuitet i programmet.  
 
Det har vært tre programledere i denne perioden. Den nåværende slutter i 2012 
(alderspensjonering). Det trenges da en ny programleder som kan være minimum 3 år for å 
få kontinuitet.  
 
Programmet har i perioden hatt erfarne studiekonsulenter med kontorer i området der 
undervisningen gis. Det er viktig å holde på denne ordningen som fungerer meget 
tilfredsstillende for programleder, lærere og studenter.  
 
I Forskningsveien 3 A er det nye, lyse og vennlige lokaler. Studentundervisningen foregår i 
hovedsak i et rom som er avsatt til HELED, men lesesaler og PC-stue deles med 
psykologistudentene, som er i klart flertall. Det er for få lesesalsplasser og for få PC-er. Det 
er også få kollokvierom, noe som er et særlig savn for studentene som kan føle seg 
”hjemløse” blant den dominerende studentgruppen.  Det er et uttrykt ønske fra studentene 
at de kunne hatt lokaler som var mer tilpasset deres behov, for nå ”drukner” de lett i 
psykologistudentene. Vi prøver å bøte på dette med å ha ”åpne dører” ved avdelingen, men 
heller ikke de lokalene er tilpasset en mer aktiv bruk for BA-studentene.  
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9 Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring 
Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi har etablert seg som et attraktivt 
program med høy faglig kvalitet (jfr. økende søknadstall). Programmet er framtidsrettet og 
godt tilpasset et behov i arbeidsmarkedet og bidrar til viktig kompetanse i helsesektoren. 
BA-programmets faglige og akademiske forankring i et nasjonalt forskningsmiljø sikrer at 
kandidatene vet at de får en god kompetanse. Helsevesenet trenger flere saksbehandlere og 
ledere med tilstrekkelig og bred faglig innsikt for å kunne bidra i utvikling av en 
spesialisert sektor med store faglige utfordringer. Særlig vil vi framheve at studentene våre 
får grunnleggende kompetanse til å bidra i gjennomføring av samhandlingsreformen ved at 
de blir godt kjent med både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, og med forvaltningen.   
 
Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi har etablert seg som en grunnstein i 
det totale studietilbudet ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og 
helseøkonomi. Programmet er basert på forelesere med stor forskningsaktivitet, samt et 
godt kontaktnett mot helsesektoren. HELED arbeider med å opprettholde høy kvalitet og 
foretar kontinuerlig gjennomgang og evalueringer av de enkelte emnene og programmet 
som helhet. Uteksaminerte kandidater er godt egnet til å gå videre med spesialiseringen i et 
bredde-masterprogram og spesielt innen den internasjonale mastergraden i Health 
Management and Health Economics ved HELED.  
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