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Ekstern periodisk programevaluering av Bachelorprogrammet i 

helseledelse og helseøkonomi (høst 2008- vår 2012) 

Innledning 

Sammensetning og organisering 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

 Einar Bjørner Torkilseng, MSc, seniorrådgiver, Helsedirektoratet. (leder) 

 Kari Elisabeth Sletnes, dr.med, MRH, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune 

 Oddvar Kaarbøe, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen 

 Alette Glasø Skifjeld, student, bachelorprogrammet i Helseledelse og helseøkonomi 

 Marilyn Lauglo, rådgiver, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (praktisk bistand 

og sekretær). 

Mandat 

Den eksterne programevalueringen er et ledd i kvalitetssystemet ved Det medisinske fakultet1. 

Mandatet2 for arbeidsgruppen har vært å vurdere: 

1. Om målene for programmet, slik de er beskrevet i programplanen, er oppnådd. 

2. Om målene er godt formulert og om de er hensiktsmessige. 

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

studieprogrammet. 

4. Om programmet bør videreføres, endres eller nedlegges.  

Evalueringspanelet skal i vurderingen gjennomgå følgende punkter: 

 Helhet og sammenheng i studieprogrammet 

 Læringsmål/kompetansemål og læringsutbytte vurderes i forhold til personlig 

utvikling og samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse 

 Oppnådde resultater 

 Målgruppe/rekruttering 

 Undervisnings- og vurderingsformer 

 Universell utforming og tilrettelegging av funksjonshemmede studenter 

 Internasjonalisering 

 Læringsmiljø og programtilhørighet 

 Ressurser/infrastruktur 

 Gjennomførte forbedringer/tiltak underveis 

 Forslag til tiltak 

Fristen var opprinnelig satt til 1. desember 2012, men ble etter forespørsel til fakultetet utsatt til 21. 

desember 2012. 

                                                           
1
 http://www.med.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystemer/rutinebeskrivelse.html#toc18  

2
 Mandatet er angitt i brev fra det Medisinske fakultet til arbeidsgruppen den 25.05.2012. 

http://www.med.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystemer/rutinebeskrivelse.html#toc18
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Tolkning av mandatet 

Mandatet legger opp til at det gis innspill som er relevante for fremtidig utvikling av programmet. De 

punktene i mandatet som arbeidsgruppen har vektlagt tyngst i vurderingene er helhet og 

sammenheng i studieprogrammet, samt læringsmål/kompetansemål og læringsutbytte i forhold til 

samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse. Arbeidsgruppen ble informert om at en 

revidering av programmålene etter ny mal var under sluttføring høsten 2012. Det er derfor ikke lagt 

vekt på å kommentere ordlyd og formuleringer i eksisterende programmål. Programmålene har 

imidlertid vært med i grunnlaget for evalueringen.  

Dokumentasjon 

Arbeidsgruppen har benyttet følgende dokumentasjon i arbeidet: 

 Kandidatundersøkelsen for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 2012. 

 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi sin egenevaluering av Bachelorprogrammet i 

helseledelse og helseøkonomi 2007-2011. 

 Rapporten fra den forrige eksterne evalueringen (2008). 

 Årsrapporter for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi i perioden 2008-2011. 

 Program- og læringsmålene3. 

 Intervjuer med 3 studenter, 1 programleder og 3 fagansvarlige. 

 Diverse statistikk på forespørsel. 

Kort gjennomgang av funnene i den eksterne programevalueringen fra våren 2008 

Samlet sett konkluderte den forrige rapporten med at det ikke var noen forhold som krevde store 

endringer i programmet. Programmet ble vurdert som meget relevant, velfungerende og ble anbefalt 

videreført.  

Rapporten påpekte potensial for forbedring med tanke på å gjøre læringsmålene tydeligere og mer 

detaljerte. Videre ble det gjort korte vurderinger av de ulike fagområdene. Fagområdet «ledelse og 

organisasjon» ble vurdert å være godt sammensatt i forhold til læringsmålene. Under fagområdet 

«medisin og helse» ble det foreslått å fokusere mer på det såkalte «meso» nivået4, for eksempel i 

form av pasientlogistikk og markedsføring som fagfelt.  Fagfeltet «økonomi» ble samlet sett vurdert å 

fungere godt. Manglende forkunnskaper i matematikk ble imidlertid påpekt som et problem, særlig i 

relasjon til et emne i mikroøkonomi på samfunnsøkonomisk institutt, ECON2200. Valgfriheten i 

studieforløpet ble vurdert som god.  

Kandidatundersøkelsen fra 2008 viste at studentene var meget fornøyd med studiet. Det ble 

rapportert at 72 % mente at studiet svarte til forventningene, 72 % sa at de kunne anbefale studiet til 

venner og bekjente, og 67 % ville valgt samme studium igjen. 75 % mente studiet gav dem 

ferdigheter som var nyttige i arbeidslivet.  Kandidatundersøkelsen viste at studentene lykkes på 

arbeidsmarkedet. Det ble påpekt at programmet hadde en god søkermasse. Manglende undervisning 

på engelsk på bachelorprogrammet ble påpekt som en mulig årsak til at så få studenter søkte seg til 

masterstudiet. En annen mulig årsak som ble nevnt var at kandidatene var attraktive på 

arbeidsmarkedet. 

                                                           
3
 http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/hva-lerer-du/  

4
 Medisinsk  

http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/hva-lerer-du/
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Undervisningsform, læringsmiljø og undervisningskvalitet ble generelt ble vurdert som god.  

Studentekskursjoner til sykehus og andre aktører påpekt som positivt. Det ble påpekt høy bruk av 

timelærere og stipendiater i undervisningen, sammenlignet med andre enheter, noe som de mente 

kunne gå på bekostning av forutsigbarhet.   

De vurderte at det «ikke er åpenbare problemer i forhold til karakternivået». Det var små forskjeller i 

vurderingene til faglærer og tilsynssensor. De foreslo en ordning med stikkprøvesensur av ekstern 

sensor (1/5 av besvarelsene, samt de som vurderes til F). 

Det ble oppfordret til videre arbeid for internasjonalisering av studietilbudet (muliggjøre at 

studentene tar deler av utdanningen i utlandet). Universell utforming og tilrettelegging for 

funksjonshemmede ble vurdert å være i henhold til universitetets handlingsplan. 

Kort beskrivelse av studieprogrammets oppbygning 
Studieprogrammet har helt siden oppstarten høsten 2002 bestått av emner innen tre fagområder5: 

 Ledelsesfag/helsepolitikk/organisasjon 

 Medisin og helse (samfunnsmedisinske fag, medisinsk sykdomslære og nomenklatur) 

 Økonomiske fag (bedriftsøkonomi og helseøkonomi/samfunnsøkonomi) 

Studieprogrammets oppbygning (inkludert historisk oversikt over overgangsordninger) i perioden 

2008 til vår 2012 er nærmere beskrevet på programmets nettsider6 og i egenevalueringen av 

bachelorprogrammet. Endringer i perioden nevnes kun i den grad det er ansett å være relevant for 

evalueringen. 

Struktur på vurderinger og forslag til tiltak 
Vurderingene er strukturert rundt to hovedtema:  

1) Målene med programmet i forhold til samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse.  

2) Studiekvalitet, helhet og sammenheng. 

Rekkefølgen er endret i forhold til mandatet. Arbeidsgruppen mener det er naturlig å begynne med 

målet, det vil si hva studentene møter i arbeidslivet i forhold til det de blir forespeilet av ferdigheter 

etter endt studium. Etter disse to hovedavsnittene gjøres det korte vurderinger av de andre 

punktene i mandatet: oppnådde resultater, målgruppe/rekruttering, undervisnings- og 

vurderingsformer, universell utforming og tilrettelegging av funksjonshemmede studenter, 

internasjonalisering, læringsmiljø og programtilhørighet, ressurser/infrastruktur og gjennomførte 

forbedringer/tiltak underveis.  

Avslutningsvis oppsummeres anbefalingene ut fra punkt 4 i mandatet, om programmet bør 

videreføres, endres eller nedlegges.  

                                                           
5
 I tillegg til emner i helserett, statstikk, informatikk og logistikk og ex-fac. 

6
 http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/oppbygging/  

http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/oppbygging/
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1. Målene med programmet i forhold til samfunnets og arbeidslivets behov for 

kompetanse 

Gjeldende7 program- og emnebeskrivelser på programmets nettsider beskriver læringsmålene i tre 

hovedkategorier: 1. Kunnskap, 2. Ferdigheter og 3. Generell kompetanse. Bachelorprogrammet i 

helseledelse og helseøkonomi tar sikte på å gi studenten «unik og skreddersydd kompetanse til å 

arbeide innenfor ledelse og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten». Læringsmålenes 

formuleringer antyder ulike krav til dybdekunnskap for de ulike fagområdene. Vi forstår begrepene 

«bred innsikt i», «innsikt i» og «kunnskap om» slik at de representerer sterkere dybdekrav enn 

«kjenne til», «god forståelse for» og «grunnleggende kunnskap». Ut fra vår tolkning er kravene til 

dybdekunnskap størst innenfor ledelsesfag/helsepolitikk/organisasjon og minst innenfor det 

medisinske fagområdet. Dette reflekteres også i antallet fagemner innenfor fagområdene.  

På programsidene vises det til jobbmuligheter innenfor helseforvaltningen, privat næringsliv, 

interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner, sykehus, kommunehelsetjenesten og 

undervisning og forskning. 

Vi mener at læringsmålene beskriver både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som det er 

stort behov for i helsesektoren. Med utgangspunkt i en helhetlig vurdering mener vi at 

studieprogrammets målsetninger samlet sett er svært relevante.  

Arbeidsgruppen ønsker likevel å peke på to utfordringer som dagens bachelorprogram står ovenfor, i 

forhold til koplingen program/læringsmål og behov for kompetanse. 1. Arbeidslivets behov for 

spesialisert kompetanse hos administratorer/saksbehandlere 2. Arbeidslivets behov for 

lederkompetanse. 

I tillegg til god breddekunnskap og kompetanse, stiller arbeidslivet ofte krav til spesialisert 

kompetanse hos administratorer/saksbehandlere. I en slik situasjon vil kandidater med en klart 

definert fagtyngde i tillegg til breddekompetanse fort få forrang i køen. Arbeidsgruppen mener det er 

et aktuelt spørsmål om det bør legges til rette for større grad av dybdekunnskap og spesialisering. 

Valgfriheten i studieprogrammet ivaretar kun til en viss grad denne funksjonen i dag, siden mengden 

valgfrie emner som tilbys er begrenset. På programsidene anbefales studier på høyere nivå for å 

styrke posisjonen på jobbmarkedet (Mastergrad i Health Economics, Policy and Management). For 

mange vil dette være den naturlige veien til en mer spesialisert kompetanse innenfor et 

interesseområde. 

Det er behov for mange gode ledere i helsesektoren, men sett fra vårt ståsted er det en ambisiøs 

målsetning at studentene skal besitte lederkompetanse og -innsikt etter å ha gjennomført et (tre-

årig) bachelorstudium. Denne kompetansen vil i så fall være sterkt avhengig av tidligere opparbeidet 

kompetanse, for eksempel fra arbeidslivet eller fra andre studier. For å kvalifisere seg som leder i 

helsesektoren vil vedkommende i mange tilfeller måtte besitte en faglig spesialisering på 

mastergradsnivå eller høyere (for eksempel medisinfaglig eller økonomisk), kombinert med mange 

års yrkeserfaring i sektoren. Kunnskapen studentene får innenfor temaene ledelse, politikk og 

organisering vil i hovedsak bidra til kunnskap som er relevant på administrator/saksbehandler nivå. 

                                                           
7
 Arbeidsgruppen har i tillegg fått tilgang til materiale som viser tidligere program- og emnebeskrivelser. 

Arbeidsgruppen har ikke sett vesentlige endringer over evalueringsperioden i det materialet som er tilsendt, og 

gjeldende mål anses derfor som tilstrekkelig grunnlag for overordnede vurderinger. 
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Studiekvalitet, helhet og sammenheng 

Det vil alltid være en avveining mellom breddekunnskap og grad av spesialisering i en bachelorgrad. 

På den ene siden er breddekunnskap i seg selv en kompetanse. På den andre siden kan bredden gå 

på bekostning av dybdekunnskap og spesialisering. Hvert enkelt fagområde kan i seg selv romme 

hele bachelorgrader. Også innenfor fagområdene er det fokus på bredde, ikke på dybde. Det tilbys 

for eksempel to samfunnsmedisinske fag og de bygger ikke på hverandre. Det er mer progresjon og 

flere emner innen fagområdene for helseledelse og helseøkonomi. Det stilles ikke dybdekrav på de 

valgfrie emnene. I tillegg tilbys kun to fag innenfor politikkområdet som egne valgfrie emner. Man 

kan dermed i prinsippet gå gjennom studiet med kun å velge innføringskurs som valgfrie emner. 

Vårt inntrykk fra intervjuene med de fagansvarlige er at det i liten grad jobbes aktivt med å sikre 

koordinering mellom fagområdene. Ingen av de fagansvarlige beskriver bruk av felles «case» og tema 

på tvers av fagområdene som er beskrevet i egenevalueringen av bachelorprogrammet.   

Vi har tre foreslåtte tiltak innenfor studiekvalitet, helhet og sammenheng. Tiltakene må ses i 

sammenheng med vurderingene som ble gjort i vurderingene knyttet til program – og læringsmålene 

i forhold til samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse. 

Det første forslaget er å innføre en bacheloroppgave i siste studieår. Dette er fordelaktig av flere 

grunner. For det første kan det gi studentene anledning til å øke sin dybdekunnskap. For det andre 

kan det gi økte muligheter til å se flere av fagområdene i sammenheng. For det tredje kan en slik 

oppgave gi studentene verdifull erfaring med større prosjektarbeid og oppgaveskriving.  

Det andre forslaget er et dybdekrav på valgfrie emner. Pr i dag stilles det ikke andre krav enn at 

emnet skal være på bachelornivå8. Studieprogrammet har en liste over anbefalte emner ved UiO, 

alternativt kan studenten selv søke om godkjenning for å få et eksternt emne godkjent innlemmet i 

sin bachelorgrad. Arbeidsgruppen ser at det kan være en utfordring å stille for strenge dybdekrav, 

gitt at mange 2000 og 3000 emner stiller krav til forkunnskaper, og en mulig løsning er for eksempel 

å kreve at minst ett valgfritt emne er på 2000 eller 3000 nivå. 

Det tredje forslaget er å tilby flere egne valgfrie emner med faglig progresjon innenfor de enkelte 

fagområdene. I dag kun tilbys to «egne» valgfrie emner innenfor ett av fagområdene (HLED 1103 og 

HLED 2200). Dette må ses i sammenheng med det andre forslaget. Økt grad av «egne» emner vil i 

tillegg til den rent faglige gevinsten, kunne bidra til enda bedre følelse av programtilhørlighet og 

kullfølelse blant studentene.  

Oppnådde resultater 

I 2012 ble det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til alle studenter som hadde avsluttet 

sin bachelorutdanning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Det kom svar fra 63 personer, 

med en svarprosent på 64. Undersøkelsen viste at 75 % hadde fullført studiet på normert tid (3 år), 

og at 76 % hadde studert videre etter bachelorgraden. 32 personer hadde fullført en mastergrad, 

hvorav 20 hadde gjennomført avdelingens eget masterprogram. 

Flere (rundt 15) hadde fått jobb før de var ferdige eller rett etter studiet. Andre (noen få) hadde ikke 

fått relevant jobb.  Forholdsvis få oppga at de arbeidet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

og ingen i de regionale helseforetak, mens mange arbeidet i privat sektor.  

                                                           
8
 http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/reglement-valgfrie-emner  

http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/reglement-valgfrie-emner
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De fleste BA-kandidatene (rundt 70 %) hadde fått en jobb hvor de mener BA-programmet er 

relevant. Ledelse og organisasjonsforståelse var de to områdene som flest oppga var veldig relevant. 

Flere ga uttrykk for et ønske om mer praksisnær undervisning, gjerne med utplassering.  

Det kommenteres i Kandidatrapporten at det er påfallende få som arbeider i kommunene, og at en 

kan forvente at dette endrer seg etter hvert som kommunene trenger kompetanse i forbindelse med 

samhandlingsreformen.  

Arbeidsgruppen støtter denne oppfatningen. Konsekvenser av samhandlingsreformen og de krav 

som stilles til kommunene i ny helselovgivning og de økonomiske følgene av reformen for 

kommunene, vil høyst sannsynlig medføre at breddekompetansen kandidatene erverver seg i løpet 

av studiet vil bli etterspurt også fra kommunalt hold. Innenfor helseområdet i Oslo kommune er det 

for eksempel ansatt flere med avsluttet BA utdanning. 

Målgruppe/rekruttering 

Studenter rekrutteres gjennom UiOs egne turneer, åpen dag og generelle brosjyrer. Det kommer ikke 

frem om det finnes en egen intern strategi for å samle flere studenter til denne bachelorgraden. Ved 

studentintervjuene kom det frem at noen av søkerne på dette studiet har bakgrunn som sykepleiere. 

Generelt viser søkertallene fra 2011 at cirka halvparten av søkerne kommer rett fra videregående.  

Undervisnings- og vurderingsformer 

I intervjuene med studentene kom det frem at de er positive til dagens evalueringsform, som 

hovedsakelig består av en avsluttende eksamen, og i tillegg en semesteroppgave eller en midtveis 

flervalgsprøve i noen av kursene. Det ble sagt av et par av studentene at de ønsker flere 

forelesninger og gruppetimer. De er fornøyd med forelesere og pensum, og de sier at de ser en rød 

tråd i forhold til oppbygningen med tre fagområder. Det kom frem i intervjuene at det er ønskelig 

med mer diskusjon i forelesningene. Studentene sier de føler seg kvalifisert til å møte 

arbeidsmarkedet i forhold til hva man lærer ved denne bachelorgraden. 

Universell utforming og tilrettelegging av funksjonshemmede studenter 

Studentene er fornøyde med å holde til i Harald Schjelderups hus, som er et relativt nytt bygg. Da 

dette er en nyere bygning, er det følgelig også greit å komme seg rundt i bygningen, også for 

handicappede. Det eneste problemet som er rapportert er forelesninger i temaet helserett som blir 

holdt i de gamle salene på juridisk fakultet. Der er det ikke mulig for rullestolbrukere å delta i 

forelesning.  

Internasjonalisering 

Det er ikke lagt stor vekt på internasjonalisering i form av at utenlandske studenter skal søke 

bachelorgraden, men det er opprettet muligheter for utenlandsopphold på University of California, 

Berkeley og universitetet i København for egne studenter. Utenlandsoppholdet lar seg gjennomføre 

ved at studentene tar sine 30 poeng med valgfrie emner i løpet av et vårsemester.  

Læringsmiljø og programtilhørighet 

Studentene opplever det som positivt at studiet er fysisk lokalisert utenfor hovedcampus, da dette 

gir en større følelse av tilhørighet og et eget miljø. Studentene sier også at man får en ”klasse”- eller 

”kull”-følelse ettersom at det er få aktive studenter på hvert trinn. Noen sier at det er vanskelig å få 

plass i forhold til å kollokvier og på lesesalen, men dette dreier seg primært om eksamensperioden.  
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Ressurser  

Det har vært gjennomført strukturelle endringer i evalueringsperioden. Blant annet ble HELED en 

egen avdeling i Institutt for Helse og samfunn med egen avdelingsleder i 2010. Vi viser til avsnitt 8.3. i 

den interne egenevalueringen av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 2007-2011 for 

en beskrivelse av de strukturelle endringene som har vært gjennomført.  

Den interne evalueringen påpeker at staben av faste lærere er liten i forhold til undervisnings-

oppgavene, slik at det er nødvendig å bruke gjesteforelesere og stipendiater i undervisningen. For 

eksempel var manglende faste lærerkrefter innen medisin en medvirkende årsak til at et av emnene 

innen medisin ble erstattet med et kurs i helsepolitiske emner. Det undervises i dag kun i to emner 

innen det medisinske fagområdet.  Mye bruk av eksterne lærekrefter kan skape utfordringer knyttet 

til fagutvikling. 

Arbeidsgruppen har ved intervjuene fått inntrykk av at ressurssituasjonen fører til at man gjør 

endringer i utvalget av fag som tilbys. Dette gjelder for eksempel de såkalte heiskursene som tilbys 

både bachelorstudenter og masterstudenter, og som undervises på engelsk. Det har vært noe 

negative tilbakemeldinger fra studentene på heiskursene. Det kom fram i intervjuene av studenter og 

fagansvarlige at dette blant annet skyldes at master- og bachelorstudentene har ulikt nivå på 

forkunnskaper.  

Vi har to kommentarer i forhold til disse opplysningene. For det første vil vi stille spørsmål ved om to 

medisinske kurs (av 10 studiepoeng) er tilstrekkelig for å sikre studentene kunnskaper innen medisin 

slik at alle kunnskaps- og ferdighetsmål ved programmet oppfylles. Vi vil også påpeke at HELED ikke 

tilbyr valgfag innen medisin. For det andre vil vi stille spørsmål ved hvordan ansvaret for å 

videreutvikle den medisinske delen av programmet ivaretas, når undervisningen gjennomføres av 

lærere som ikke er fast tilknyttet HELED. Det fremom i intervjuene at en slik ordning reduserer 

muligheten for en helhetlig tilnærming til medisinfagene.   

Gjennomførte forbedringer/tiltak underveis 

Det er gjennomført endringer i studieprogrammet i perioden. En av endringene er at alle emner nå er 

på 10 studiepoeng. Andre gjennomførte endringer i studieprogrammet er (jf. Egenevaluering av 

Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 2007-11): 

 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)  

 Emnet Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten (5 stp) er erstattet med et valgfritt emne 
helsepolitisk emner (10 stp). Dette emne skal gis annet hvert år og alternere med emnet 
Lederskap i teori og praksis.  

 Det er i løpet av perioden innført heisemner, dvs. emner som kan tas av både bachelor- og 
masterstudenter. Fire bacheloremner er heisemner og undervises nå:  

o Medisinsk informatikk og logistikk  
o Innføring i statistikk  
o Medisin i samfunnet  
o Health Economics and market failures  

 

I tillegg vil vi nevne at ECON 2200 er blitt gjort valgfritt. Det var tidligere et problem at dette emnet 

var obligatorisk og at mange studenter ikke hadde forutsetninger for å gjennomføre emnet. Det er 
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positivt at ble funnet en løsning som innebar at ECON 2200 ikke ble valgt bort. Studenter med gode 

forutsetninger og interesse for den økonomifaglige retningen, bør oppfordres til å gjennomføre 

ECON2200. Dette kurset gir en god og generell innføring i mikroøkonomi, en kunnskap som er 

overførbar til helseøkonomi og som ruster studentene for å studere samfunnsøkonomiske emner på 

høyere nivå.  

Siden den forrige evalueringsperioden har det blitt lagt til rette for at studentene skal kunne dra på 

utveksling i fjerde studiesemester. HELED har inngått utvekslingsavtaler med University of California, 

Berkeley og Universitetet i København. Vi mener det er positivt at studentene får denne muligheten. 

Erfaringene og kunnskapene som studentene erverver i løpet av utenlandsopphold kan bidra til økt 

forståelse også for eget helsesystem, og gjøre dem mer attraktive i forhold til jobber med et 

internasjonalt fokus.  

Til slutt vil vi nevne at det jobbes med å gjøre programmålene og læringsmålene enda tydeligere. 

Dette var noe den forrige evalueringen kommenterte et behov for å gjøre noe med.  

Vi har inntrykk av at det har blitt gjennomført mange og gode tiltak underveis for å videreutvikle og 

forbedre studieprogrammet.  

Konklusjoner 
Samlet sett mener vi at studieprogrammet har en relevant faglig sammensetning og at det dekker 

vesentlige samfunnsmessige behov. Vi har også inntrykk av at programmet er velfungerende, slik det 

har kommet til syne gjennom de gjennomførte intervjuene og annen dokumentasjon.  

Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi bør derfor videreføres.  

Evalueringen har avdekket noen utfordringer som det bør jobbes videre med i årene som kommer: 

 Balansen mellom breddekunnskap og arbeidslivets behov spesialisert kompetanse. 

 Den ambisiøse målsetningen om at studentene skal besitte lederkompetanse og -innsikt 

etter å ha gjennomført et bachelorstudium. 

 Ressurssituasjonen innenfor fagområdet medisin og helse, med høy grad av eksterne 

lærekrefter og få tilbudte emner, byr på utfordringer i forhold til å nå læringsmålene 

innenfor dette fagområdet. 

 En generelt liten stab av faste lærekrefter, og høy bruk av eksterne lærekrefter, kan gå på 

bekostning av fagutviklingen. 

 Liten grad av koordinering mellom fagområdene. 

Arbeidsgruppens forslag til tiltak i forhold til økt studiekvalitet, helhet og sammenheng: 

 Bacheloroppgave i siste studieår. 

 Dybdekrav på valgfrie emner. 

 Flere egne valgfrie emner med faglig progresjon innenfor de enkelte fagområdene. 

Vi mener at tiltakene samlet sett kan bidra til å imøtekomme noen av de utfordringene som er 

påpekt, og da særlig knyttet til balansen mellom breddekunnskap og arbeidslivets behov for 

spesialisert kompetanse, samt koordinering mellom fagområdene. Flere av utfordringene til 

programmet kan synes å være relatert til den generelle ressurssituasjonen.  


