
Erfaringsbasert masteroppgave klinisk farmasi – informasjon til studentene 
 

Du må ha fullført de 60 studiepoengene med valgfrie og obligatoriske emner i løpet av 6 år før du 

søker om opptak til masteroppgaven.  

Masteroppgaven er på 30 studiepoeng som tilsvarer et semester på fulltid. Du velger selv om du 

gjennomfører masteroppgaven på heltid eller deltid, og kan derfor gjennomføres i løpet av inntil 1 år.  

 

Masteroppgaven bør ha kvalitetssikret legemiddelbruk som overordnet målsetning. Arbeidet 

med oppgaven skal skje i samhandling med annet helsepersonell og bør også inkludere 

pasientkontakt når det er praktisk mulig. Den enkelte student får oppnevnt veileder fra 

universitetet. 

 

Ta kontakt i god tid FØR du søker opptak med førsteamanuensis Liv Mathiesen: 

livmathi@farmasi.uio.no  

 

Det er ikke tilrettelagt for studier i utlandet. 

 

En beskrivelse av masteroppgaven må være godkjent av EVU-utvalget ved Farmasøytisk institutt før 

oppstart av arbeidet med oppgaven. 

 

Praktiske forhold:  

Har du en god ide kan du med fordel starte planlegging av oppgaven tidlig. Men alle kurs, tilsvarende 

60 studie poeng, og eksamen må være bestått før man kan gjennomføre masteroppgaven.  

 

Figur 1, under viser praktisk forløp, fra ide til gjennomføring.

 
Ta kontakt med Liv Mathiesen, som p.t. koordinerer fagfeltet klinisk farmasi. Du vil få oppnevnt en 

internveileder som kan hjelpe til med å finpusse ideen til prosjekt. En prosjektskisse skal så sendes inn 

til formell godkjenning i EVU (Etter og videreutdanning)-utvalget før forskningsprotokollen 

ferdigstilles. Formaliteter som å skrive protokoll og søknader til eks REK m fl bør med fordel 

forberedes før selve oppgaven formelt starter. 

Søknadsfrist for opptak UIO: se nettsiden, det er to frister per år, 15 april og 15 oktober. Ved opptak 

starter tiden for gjennomføring å løpe. Oppgaven tilsvarer 30 studiepoeng og frist for innlevering 

bestemmes ihht oppstartsdato og hvorvidt oppgaven gjennomføres på heltid eller deltid.  Man kan 

søke om opptak hvis siste eksamen i teoriemnene gjennomføres samme semester, og sensuren faller 

før opptak. Ved søknadsfrist 15. april beregnes oppstart til 15. august/semesterstart neste semester, og 

tilsvarende ved søknadsfrist 15. oktober. 
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Studentene bør finne tema for oppgaven selv, helst i eget miljø, noe de spesielt er interessert i.  De er 

ansvarlige for å inngå relevante avtaler med f.eks. sykehus eller sykehjem, og med en som kan ta 

ansvaret for å være lokal veileder. Endelig utforming av oppgaven og protokollen utarbeides i samråd 

med veiledere 

 

 


